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Ágrip 

Á Íslandi fer hópur fullorðinna kuðungsígræðsluþega stöðugt stækkandi. Eitt af því sem ígræðsluþegar 

binda hvað mestar vonir við er að greina og skilja talað mál. Fyrir ígræðslu er talgreining þeirra metin 

með þar til gerðum prófalistum og að ígræðslu lokinni hefst endurhæfingarferli þar sem um endurteknar 

prófanir er að ræða á sambærilegum listum. Það próf sem nú er notað til talgreiningar á Íslandi er komið 

vel til ára sinna auk þess sem hluti þess er ekki staðlaður. Með betri tækni hefur færni til talgreiningar 

aukist og hafa því talgreiningapróf víða erlendis verið endurskoðuð og uppfærð. Í ljósi þess var talið 

tímabært að þróa nýja talgreiningalista fyrir íslenska fullorðna kuðungsígræðsluþega og var tilgangur 

þessa verkefnis að búa til slíka lista.  

Ákveðið var að listarnir yrðu unnir út frá erlendri fyrirmynd þar sem reynsla og rannsóknir lágu að 

baki. Þeir listar nefnast Minimum Speech Test Battery (MSTB) og hefur sérstaklega verið mælt með 

þeim listum í Bandaríkjunum jafnt í klínískum tilgangi og við rannsóknir. Um er að ræða bæði orða- og 

setningalista en ekki var hægt að þýða listana beint þar sem þeir þurfa að byggja á íslensku hljóð- og 

málkerfi. Því voru búnar til formúlur fyrir uppbyggingu orða- og setningalista sem unnar voru út frá 

hljóðkerfis- og setningafræðilegum þáttum. Auk þess voru bæði fengnir sérfræðingar og óháðir aðilar til 

að meta eðlileika setninga. Þegar listarnir voru tilbúnir voru þeir teknir upp þar sem helmingur hvers lista 

var lesinn upp af konu og hinn helmingurinn af karli. 

Við þróun talgeiningalista þarf sérstaklega að huga að því að erfiðleikastig allra lista sé það sama, 

þ.e. listarnir þurfa að vera jafngildir. Jafngildi lista var rannsakað með forprófun á tíu fullheyrandi 

einstaklingum en tilgangur forprófunar var einnig að varpa ljósi á og greina þau atriði sem helst væru 

rangt skynjuð. Niðurstöður forprófunar sýndu ekki marktækan mun, hvorki á orða- né setningalistum, 

sem bendir til að um jafngilda lista sé að ræða. Þrátt fyrir að talgreiningarskor beggja lista hafi verið afar 

svipað kom í ljós að skor setningalista var marktækt hærra en orðalista og er það í takt við erlendar 

niðurstöður. Þegar horft er til orðalistanna áttu þátttakendur einna helst í erfiðleikum með að greina á 

milli málhljóða sem höfðu sama myndunarhátt og þá sérstaklega á milli f og þ. Einna erfiðast var að 

greina orðleysur og málhljóð í framstöðu. Í setningalistum komu helst fram villur þar sem 

setningafræðileg uppbygging var í flóknara lagi en þær setningar sem oftast voru rangt greindar höfðu 

einnig verið metnar síður eðlilegar í mati óháðra aðila. Áframhaldandi rannsókna er þörf í átt til stöðlunar 

en vonir standa til að með nýjum íslenskum talgreiningalistum verði hægt að bera saman íslenska og 

bandaríska kuðungsígræðsluþega, bæði þegar kemur að klínískri vinnu og rannsóknum. 
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Abstract 

The number of adult cochlear implant (CI) users in Iceland has gradually increased over the past few 

years. One of the aims with the implants is for CI users to acquire good speech perception/discrimination 

which is measured with specific tests before implantation and then repeatedly in the aural rehabilitaion 

process. The current test used in Iceland was developed fifty years ago and has not yet been 

standardized. Advances in cochlear implant technology have boosted speech recognintion over the past 

two decades. As a result, test materials in countries around the world have been reviewed and upgraded 

accordingly. The purpose of this thesis was to develop such test materials for Icelandic-speaking 

cochlear implant users. 

Not many test lists, that could serve as a model or a prototype for the Icelandic test, are easily 

available in other languages. In the United States, recommendations have been made for the so called 

Minimum Speech Test Battery (MSTB), both for clinical purposes and as background for more detailed 

studies. MSTB includes both word and sentence lists for testing cochlear implant users. It is quite 

inappropriate to translate these lists to Icelandic because of the difference between the two languages 

in terms of phonetics, phonology, morphology, semantics and syntax. A set of parameters was therefore 

used to select each stimulus, taking into consideration the need for the stimuli to reflect the Icelandic 

language and culture. In terms of syntactic structure, the naturalness of the sentences was examined 

both by specialists (linguists) and independent participants (typical language users). Finally, half of each 

list was recorded in a female voice and the other half was recorded in a male voice.  

When developing speech perception/discrimination lists, the equivalency between lists is crucial. To 

evaluate such equivalency, a pilot study was conducted with 10 normal hearing participants. The aim of 

the pilot study was also to find which speech sounds or sentences were possibly hard to perceive. The 

lists were then analyzed accordingly. Results of the pilot study showed that there were no significant 

differences in subjects scores, neither in word nor sentence lists, suggesting that the lists are equivalent, 

given the small sample of participants. Even though the list scores for words and sentences were almost 

identical, the scores of the two separate lists were significantly different, which is in accordance with 

previous research in other languages. In the word lists, most of the mismatches were between 

phonemes with the same manner of articulation, specifically the fricatives /f/ and /θ/. Most of the overall 

mismatches occurred in nonsense words. Furthermore, word-initial consonants had a higher proportion 

of mismatches than did final consonants. In the sentence lists, most of the errors made were in 

sentences with relatively complex stucture. The sentences with the highest proportion of errors were 

also rated as less natural by indepentent judges.  

Further research is needed before standardization of the test can be carried out. When the test has 

been finalized, it will be possible to compare speech perception/discrimination results of both Icelandic 

and American cochlear implant users, in clinical and research settings alike.  
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1 Inngangur  

Heyrn er eitt af skilningarvitunum fimm. Strax í móðurkviði bregst fóstur við hljóði og við fæðingu er 

eyrað fullmótað (Welling og Ukstins, 2015). Heyrnin þroskast í tengslum við tungumálið og hjálpar okkur 

að skynja umhverfið, bregðast við hættu, tjá okkur í tali og njóta fallegra hljóða og tóna. Það sem skiptir 

þó flesta mestu máli er að geta notað heyrnina til samskipta. Til þess þarf eyrað að geta greint talað mál 

og heilinn að vinna rétt úr þeim upplýsingum sem hann fær. Til að heyrn teljist eðlileg þurfa því allir hlutar 

eyrans auk heyrnarbrauta heilans að starfa eðlilega (Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, e.d.-a). Þeir 

einstaklingar sem ekki eru með fulla heyrn eru sagðir vera með heyrnarskerðingu. Einstaklingar með 

heyrnarskerðingu eru á öllum aldri en í eftirfarandi umfjöllun verður einblínt á fullorðinsaldurinn.  

Heyrnarskerðing hjá fullorðnum einstaklingum getur haft víðtæk áhrif á lífsgæði fólks og hæfni þess 

til samskipta. Skerðingin getur haft allt frá vægum til mikilla áhrifa á talgreiningu allt eftir því hversu 

alvarleg skerðingin er. Fyrir suma getur þjálfun í notkun heyrnartækja gert gæfumuninn en fyrir þá sem 

eru með alvarlega skerðingu gagnast helst að fá kuðungsígræðslu (Walling og Dickson, 2012). 

Kuðungsígræðslutækið er ein tegund heyrnartækja en munurinn á því og hefðbundnum heyrnartækjum 

liggur í því að hluti þess er græddur í eyrað með skurðaðgerð. Hefðbundnum tækjum er einnig ætlað að 

magna upp hljóð fyrir notandann á meðan að kuðungsígræðslutæki sendir viðeigandi rafboð til 

heyrnartaugar sem skynjar þau sem hljóð. Á Íslandi fara árlega 5 – 8 einstaklingar í kuðungsígræðslu 

og þar af er meirihlutinn fullorðnir, þ.e. eldri en 18 ára (Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, 2016).  

Eftir kuðungsígræðsluaðgerð hefst endurhæfing í samstarfi heyrnarfræðings og talmeinafræðings á 

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands (HTÍ). Talmeinafræðingur sér um að þjálfa skjólstæðinginn í að greina 

málhljóð, orð og setningar auk þess að sjá um talþjálfun ef þörf er á. Til að fylgjast með framgangi 

þjálfunar leggur hann endurtekið fyrir talgreiningarpróf sem einnig er notað sem eitt af viðmiðum fyrir 

ígræðslu (Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, 2016). Það próf sem notað er á HTÍ er komið vel til ára 

sinna og hefur ekki verið staðlað. Í nokkurn tíma hefur verið talin þörf á nýjum og áreiðanlegum 

talgreiningaprófum og felst rannsókn þessi í þróun slíkra prófa auk forprófunar á fullheyrandi 

einstaklingum. Leitað var út fyrir landsteinana að heppilegri fyrirmynd og ákveðið að vinna út frá 

bandarískum talgreiningalistum sem mælt hefur verið með að séu notaðir jafnt í klíník og rannsóknum 

(Luxford, 2001). Að ýmsu þarf að huga við þróun slíkra lista og þótt um sé að ræða erlenda fyrirmynd 

þá er eitt af því allra mikilvægasta að listarnir séu unnir út frá íslensku hljóð- og málkerfi. Vegna 

endurtekinna prófana þarf að huga að fjölda lista og að þeir séu jafngildir að uppsetningu og 

erfiðleikastigi og þar kemur inn mikilvægi forprófunar. Forprófunin er undirbúningur fyrir stöðlun sem 

síðar fer fram.  

Í fræðilegum bakgrunni verður fjallað um líffæra- og lífeðlisfræði heyrnar og eðli heyrnarskerðingar 

auk kuðungsígræðslu þar sem áhersla verður lögð á hljóð- og talgreiningu fullorðinna einstaklinga. Sagt 

verður frá þeim erlendu talgreiningalistum sem notaðir verða sem fyrirmynd fyrir þá íslensku. Að lokum 

verður fjallað um íslenskt hljóð- og málkerfi, en sú umfjöllun verður langt því frá tæmandi og miðast við 

það sem máli skiptir fyrir talgreiningu og þróun nýrra íslenskra lista.  

Athuga skal að þegar fjallað er um talgreiningu á ensku er talað um speech perception sem myndi 

þýðast sem talskynjun. Í þessari umfjöllun er þó í flestum tilfellum talað um talgreiningu í samræmi við 
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það sem er nú þegar gert á HTÍ. Í raun er talgreining þýðing á speech discrimination og talgreiningarpróf 

(e. speech discriminaltion test) segir hve vel einstaklingur skilur talað mál í heyrnarmælingunni. Einnig 

skal athuga að mjög takmarkað er fjallað um einstaka orð eða setningar í umfjöllun um 

talgreiningalistana auk þess sem listarnir í heild sinni eru ekki birtir sem fylgiskjöl. Ástæðan er sú að 

atriði listanna mega ekki koma fyrir sjónir almennings þar sem stefnt er að því þeir verði notaðir við 

prófanir á talgreiningu kuðungsígræðsluþega í framtíðinni.   

1.1 Heyrn 

1.1.1 Líffærafræði eyrans 

Mannseyrað skiptist í þrjá hluta: ytra eyra, miðeyra og innra eyra (mynd 1). Ytra eyrað skiptist í úteyra 

og hlust. Hlutverk úteyrans er meðal annars að safna saman hljóði og flytja það til hlustarinnar auk þess 

að hjálpa okkur að staðsetja hljóð. Hlustin liggur frá hlustaropi að hljóðhimnunni. Kirtlar í hlustinni 

framleiða eyrnamerg sem heldur raka á göngunum. Hlutverk hlustar er að verja mið- og innra eyra auk 

þess sem hlustin eykur styrk sumra hátíðnihljóða (Welling og Ukstins, 2015). 

 

 

 

Mynd 1. Líffæri eyrans (Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, e.d.-a). 

 

Miðeyrað liggur frá hljóðhimnu að himnu sem kallast „egglaga gluggi‟ (e. oval window) og í miðeyranu 

eru eyrnarbeinin þrjú; hamar, steðji og ístað. Hljóðhimnan er gerð úr þremur vefjum og myndar tengingu 

frá ytra eyra í miðeyra þar sem hún tengist við hamarsskaftið. Heyrnarbeinin eru minnstu bein líkamans, 

fest með sinum og vöðvum. Þau eru samhangandi og flytja hljóðbylgjur til innra eyra frá hljóðhimnu. 

Hljóðhimnan er u.þ.b. 17 sinnum stærri en egglaga glugginn. Þessi stærðarmunur vinnur upp orkutap 

með skilvirkari flutningi á hljóði frá mið- til innra eyra (frá lofti í vökva) og styrkir hljóðið um 25 dB. Við 

flutning á hljóði gegnum beinakeðjuna verður einnig styrking um 5 dB vegna lengdar hamars og langa 
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útskots steðjans (Welling og Ukstins, 2015). Neðsti hluti miðeyrans tengist kokhlustinni sem opnast 

þegar við kyngjum eða geispum (House, 1997). Hlutverk kokhlustar er að viðhalda eðlilegum þrýstingi 

milli miðeyra og nefkoks og hleypa út vökva sem myndast í miðeyranu. Fótplata ístaðsins í miðeyranu 

liggur á egglaga glugganum og tengir saman miðeyra og innra eyra. Innra eyrað samanstendur af 

kuðungi sem er skynjunarlíffæri heyrnar og þrennum bogagöngum sem eru hluti jafnvægiskerfisins. 

Kuðungurinn er vökvafylltur með þúsundir hárfruma sem sveigjast við hreyfingu vökvans. Hárfrumurnar 

standa í röðum og tengjast heyrnartauginni (Welling og Ukstins, 2015). Ef truflun eða skaði verður á 

líffærum eyrans getur það valdið heyrnarskerðingu og þá sérstaklega þegar um er að ræða skaða á 

kuðungi innra eyrans. Í sumum tilfellum er um algjört heyrnarleysi að ræða (Heyrnar- og talmeinastöð 

Íslands, 2016). 

1.1.2 Hvernig heyrir mannseyrað? 

Hljóð er bylgjuhreyfing sem berst í gegnum efni líkt og loft og vatn. Þau hljóð sem við heyrum í daglegu 

lífi hafa mismunandi styrk og mismunandi tíðni. Styrkur hljóðs er mældur í desibelum (dB). Því hærri 

sem styrkurinn er því hærra er hljóðið. Eðlilegur talstyrkur er til dæmis í kringum 60 dB á meðan að 

nálæg þruma er í kringum 120 dB. Tíðni er aftur á móti mæld í hertzum (Hz) og segir til um tíðni sveiflna 

í hljóðbylgjunni. Tuttugu sveiflur á sekúndu eru því 20 Hz en erfitt er að heyra svo lága tíðni (PubMed 

Health, 2017). Þó er miðað við að mannseyrað greini hljóð á bilinu 20 Hz til 20.000 Hz (Gates og Mills, 

2005). Því hærri sem tíðni raddar er því hærri er tónhæðin. Sem dæmi má nefna að meðalgrunntíðni 

raddar hjá fullorðnum konum er á bilinu 196-224 Hz á meðan að meðalgrunntíðni karlaradda er á bilinu 

107-132 Hz (Davies og Goldberg, 2006). 

Þegar hljóðbylgja kemur inn í hlustina skellur hún á hljóðhimnunni þannig að hún titrar. Það kemur 

hreyfingu á heyrnarbeinin hamar, steðja og ístað en þegar ístaðið hreyfist þá myndast bylgja í vökva 

kuðungsins. Við það sveigjast hárfrumurnar en við hreyfinguna mynda þau rafboð sem flytjast til 

heyrnartaugarinnar. Rafboðin berast svo eftir heyrnartauginni til heilans sem túlkar þau sem hljóð. 

Hárfrumum er raðað upp eftir kuðungnum eftir tíðni þannig að hátíðnifrumur eru neðst í kuðungnum á 

meðan lágtíðnihljóð ferðast alla leið upp kuðunginn. Vökvabylgjan fer því mislanga leið eftir því hvaða 

tíðni við erum að hlusta á. Mótorhjól gefur frá sér lágtíðni hljóð (um 250 Hz) sem þarf því að ferðast langt 

upp kuðunginn á meðan að engisprettur gefa frá sér hátíðnihljóð (um 8000 Hz) sem fer einungis neðst 

í kuðunginn (Welling og Ukstins, 2015). 

Þegar við tölum, myndum við ýmis hljóð sem hafa mismunandi tíðni. Á tíðnisviði 250 – 500 Hz liggja 

málhljóðin m, n, i og a. Á tíðnisviði 500 – 1000 Hz liggja málhljóðin l, v, o, e og ö og á 1000 – 2000 Hz 

liggja málhljóðin ð, j, í, u og ú. Einstaklingur með heyrnarskerðingu upp á u.þ.b. 60 dB eða minna á 

þessum tíðnum heyrir ekki þessi málhljóð. Á tíðnisviði 2000- 4000 Hz liggur málhljóðið r og á bilinu 4000 

– 6000 Hz liggja p, t, h og k. Einstaklingur sem ekki heyrir hljóð við 50 dB eða minna á þessum tíðnum 

nær ekki að greina þessi hljóð. Efst á tíðnisviðinu eða á bilinu 6000 – 8000 Hz liggja málhljóðin b, d, þ, 

s og f (athuga ber að hér er um íslensk málhljóð að ræða og annað gæti gilt um önnur tungumál).  

Einstaklingur með heyrnarskerðingu upp á 20 – 30 dB eða minna nær ekki að greina þessi málhljóð 

(mynd 2). (Mynd af íslenskum „talbanana‟ fengin að láni frá HTÍ en óljóst er um uppruna). Að vissu leyti 
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má segja að þetta dæmi dragi upp einfalda lýsingu á afleiðingu heyrnarskerðingar fyrir tal en skerðingin 

getur verið margslungin og afleiðingarnar þess vegna mismunandi. 

 

 

Mynd 2. Talbananinn sýnir hvar íslensku málhljóðin liggja út frá tíðni og styrk. 

 

1.2 Heyrnarskerðing 

Orsakir heyrnarskerðingar geta verið mjög mismunandi sem og birtingarmynd. Heyrnarskerðing getur 

verið meðfædd eða áunnin, komið snöggt eða átt sér stað á löngu tímabili. Algeng birtingarmynd 

skerðingar er að í byrjun getur reynst erfitt að greina veik hljóð og taka þátt í samræðum þar sem 

umhverfishávaði er mikill. Í þeim tilfellum heyrir viðkomandi en á erfitt með að greina hvað er verið að 

segja. Það getur leitt til þess að einstaklingur einangrar sig og forðast aðstæður sem reyna á heyrnina 

til samskipta (Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, e.d.-b). Einstaklingar með heyrnarskerðingu geta verið 

á öllum aldri þó að í flestum tilfellum megi rekja heyrnarskerðingu til öldrunar og þá sérstaklega með 

hækkandi lífaldri. Næst algengasta ástæða heyrnarskerðingar er hávaðaskemmd sem getur komið fram 

á öllum aldri (Levey, Fligor, Ginocchi og Kagimbi, 2012). 

Algengi heyrnarskerðingar á heimsvísu hefur stöðugt aukist síðan fyrstu tölur voru birtar árið 1985 

og hefur heyrnarskerðing orðið að einu af algengustu heilsufarsvandamálum heims. Árið 2015 voru um 

500 milljón einstaklinga eða 5 - 8% mannkyns með hamlandi heyrnarskerðingu (e. disabling hearing 

loss). Til þess að heyrnarskerðing teljist hamlandi þarf hún að vera 35 dB eða meiri á betra eyra, jafnt 

hjá fullorðnum og börnum. Tíðni heyrnarskerðingar eykst jafnt og þétt frá tvítugsaldri og er algengari hjá 

karlmönnum og drengjum heldur en hjá konum og stúlkum (Wilson, Tucci, Merson og O'Donoghue, 

2017). Rannsóknir gefa til kynna að hjá körlum 30 ára og eldri sé heyrnarþröskuldur marktækt hærri en 

hjá konum á tíðnum 3000, 4000 og 6000 Hz. Munurinn byrjar að koma fram á aldrinum 30 – 39 ára og 

eykst með hækkandi aldri en byrjar svo að minnka aftur um sjötugt. Samkvæmt þessu virðist sem 

karlmenn á aldrinum 30 – 69 hafi slakari heyrn en konur á þessum þremur tíðnum og mestur er munurinn 

milli kynjanna við 4000 Hz. Munurinn er ekki talinn stafa af líffræðilegum þáttum heldur félags- og 

umhverfislegum þáttum (Park, Shin, Byun og Kim, 2016). Hoffman, Dobie, Losonczy, Themann og 
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Flamme (2017) fjalla þó um að algengistölur hjá einstaklingum á aldrinum 20 – 69 hafi lítillega minnkað 

og telja að það komi til vegna breyttra lífsvenja, vitundarvakningar og læknisfræðilegra framfara. Ekki 

liggja fyrir áreiðanlegar tölur um fjölda heyrnarskertra Íslendinga en ef miðað er við erlendar tölur er 

líklegt að a.m.k. 10% séu með heyrnarskerðingu. Þar af er um helmingur með það mikla 

heyrnarskerðingu að gagn sé af notkun heyrnartækja. Á ári hverju fæðast 6 - 10 heyrnarskert börn á 

Íslandi og er Heyrnar- og talmeinastöð Íslands með rúmlega 200 börn á aldrinum 0 - 18 ára undir eftirliti 

vegna mismikillar heyrnarskerðingar (Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, e.d.-b). 

1.2.1 Tegundir heyrnarskerðingar 

Venjulega er talað um þrjár tegundir heyrnarskerðingar; leiðniheyrnartap (e. conductive hearing loss), 

skyntaugaheyrnartap (e. sensorineural hearing loss) og blandað heyrnartap (e. mixed hearing loss). 

Leiðniheyrnartap er þegar hljóðið kemst ekki óhindrað gegnum ytra- og/eða miðeyra. Erfiðara er því að 

heyra hljóð þar sem styrkur hljóðsins er veikari þegar það berst til innra eyra. Oftast skilst þó talmál þar 

sem kuðungurinn er óskemmdur en langvarandi leiðniheyrnartap getur engu að síður orsakað erfiðleika 

við talskynjun (Welling og Ukstins, 2015). Dæmi um orsakir leiðniheyrnartaps er eyrnamergur sem 

safnast hefur upp í hlustinni, gat á hljóðhimnu, vökvasöfnun í miðeyra og eyrnabólga. Leiðniheyrnartap 

er oftast hægt laga með læknisfræðilegu inngripi (House, 1997). 

Skyntaugaheyrnartap kemur vegna skaða í kuðungnum sjálfum eða í taugabrautunum sem liggja frá 

kuðungi til heila. Það orsakar bæði breytingar á skynjun og styrk hljóða. Erfitt getur reynst að heyra veik 

hljóð og jafnvel þótt einstaklingur heyri tal þá er það gjarnan of óskýrt og veikt til að hann skilji það sem 

sagt er. Dæmi um orskakir skyntaugaheyrnartaps eru erfðatengdir þættir, hækkandi aldur, skemmdir 

vegna hávaða, sýkingar á meðgöngu, eiturverkanir vegna lyfja, áfengis- eða eiturlyfjaneysla móður á 

meðgöngu, höfuðáverkar og galli í líffærum innra eyra. Skyntaugaheyrnartap er algengasta orsök 

varanlegs heyrnarleysis og erfitt getur reynst að bæta heyrnina (ASHA, 2015). Í sumum og oft 

alvarlegustu tilfellunum er þó mælt með að einstaklingar með skyntaugaheyrnartap gangist undir 

kuðungsígræðslu (Welling og Ukstins, 2015) sem nánar verður fjallað um í næsta kafla. 

Blönduð heyrnarskerðing er líkt og nafnið gefur til kynna blanda af leiðniheyrnartapi og 

skyntaugaheyrnartapi. Í þeim tilfellum geta orsakir verið margvíslegar en algengast er að einstaklingur 

sé fyrst með skyntaugaheyrnartap en fái svo leiðniheyrnartap. Meðhöndlun blandaðrar 

heyrnarskerðingar er mjög misjöfn og fer eftir hverju tilviki fyrir sig (Welling og Ukstins, 2015). 
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1.2.2 Flokkun heyrnarskerðingar 

Til að heyra hljóð þarf það að vera fyrir ofan ákveðinn styrk en veikasti tónn sem einstaklingur nemur er 

kallaður heyrnarþröskuldur (PubMed Health, 2017). Eðlileg heyrn telst vera á bilinu 0 – 20 dB1. 

Einstaklingur sem heyrir ekki hljóð við 20 dB eða minna telst vera með heyrnarskerðingu og við 35 dB2 

(á tíðni 500, 1000, 2000 og 4000 Hz) er talað um að skerðinging sé orðin hamlandi (Olusanya o.fl., 2014; 

Stevens o.fl., 2013; Wilson o.fl., 2017). Þegar eyrað nemur ekki hljóð við 95 dB eða meira er um algjört 

heyrnarleysi að ræða (Wilson o.fl., 2017). Flokkunina má sjá í töflu 1.  

 

Tafla 1. Flokkun heyrnarskerðingar (Stevens o.fl., 2013; Wilson o.fl., 2017). 

Alvarleiki heyrnarskerðingar Styrkur hljóðs (dB) 

Eðlileg heyrn 0 – 20 dB 

Væg heyrnarskerðing 20 – 34 dB 

Miðlungs heyrnarskerðing 35 – 49 dB 

Miðlungs alvarleg heyrnarskerðing 50 – 64 dB 

Alvarleg heyrnarskerðing 65 – 79 dB 

Mjög alvarleg heyrnarskerðing 80 – 94 

Heyrnarleysi ≥ 95 dB 

 

Heyrnarskerðing getur komið fram á mismunandi tíðni eða verið jöfn yfir allt tíðnisviðið. 

Skyntaugaheyrnartap á hærri tíðnisviðum lýsir sér þannig að heyrnin er nokkuð eðlileg upp að u.þ.b. 

2000 Hz en fer versnandi á tíðnisviðum fyrir ofan það. Heyrnarskerðing getur ýmist komið fram á öðru 

eyra eða báðum. Ef skerðingin er eins á báðum eyrum er talað um að hún sé samhverf (e. symmetrical 

hearing loss) en ósamhverf (e. asymmetrical hearing loss) ef skerðingin er marktækt verri á öðru eyranu. 

Áhrif heyrnarskerðingar á öðru eyra koma fram sem erfiðleikar við að staðsetja hljóð og heyra í 

bakgrunnshávaða. Einnig getur verið erfitt að greina það sem sagt er þeim megin sem skerðingin eða 

heyrnarleysið er (Welling og Ukstins, 2015). 

                                                      

 

 

 

1 Viðmið um eðlilega heyrn er misjöfn eftir heimildum. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (e. World Health 

Organization) miðar til dæmis við að eðlileg heyrn sé ≤ 25 dB (World Health Organization, e.d.) á meðan 

að Welling og Ukstins (2015) miða við ≤15 dB. 

2 Viðmið um hamlandi heyrnarskerðingu er misjöfn eftir heimildum. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin miðar 

til dæmis við að heyrnarskerðing sé hamlandi ef hún er ≥40 dB hjá fullorðnum en ≥30 dB hjá börnum 

(World Health Organization, e.d.). 
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1.2.3 Aldurstengd heyrnarskerðing 

Hamlandi heyrnarskerðing kemur fram hjá um það bil þriðjungi einstaklinga á aldrinum 61 – 70 ára og 

hjá meira en 80% þeirra sem eru eldri en 85 ára. Heyrnarskerðingin er algengari hjá karlmönnum og 

byrjar einnig fyrr að gera vart við sig hjá þeim. Í um 90% tilfella er um skyntaugaheyrnartap að ræða 

sem hefur þróast jafnt og þétt á báðum eyrum. Til viðbótar getur í sumum tilfellum leiðniheyrnartap gert 

ástandið enn verra (Walling & Dickson, 2012). Einstaklingar átta sig gjarnan ekki á að þeir séu með 

væga eða miðlungs skerta heyrn þar sem heyrninni hrakar smám saman yfir langt tímabil. Það gerir það 

að verkum að þeir fá ekki viðeigandi íhlutun á því tímabili (Pacala og Yueh, 2012). Orsök aldurstengdrar 

heyrnarskerðingar er að mestu leyti genatengd en hávaði getur þó stuðlað að því að heyrnarskerðing 

byrjar að þróast. Aðrar orsakir geta verið samverkandi þættir auk ýmissa sjúkdóma og sýkinga (Walling 

og Dickson, 2012).  

Helsta kvörtun einstaklinga með öldrunarheyrnartap er að þeir eigi erfitt með skilja eða greina talað 

mál. Síðar minnkar getan til að staðsetja hljóð. Einnig getur verið um að ræða erfiðleika við skynjun 

hljóða vegna vitrænna þátta. Skerðingin er í fyrstu á hærri tíðnihljóðum sem hefur áhrif á talgreiningu í 

bakgrunnshávaða. Hún færist svo einnig á tíðnisvið 2000-4000 Hz sem hefur þó nokkur áhrif á 

talgreiningu. Þegar skerðingin færist einnig á lægri tíðni á einstaklingur í verulegum erfiðleikum með 

talgreiningu og staðsetningu hljóða (Gates og Mills, 2005). Heyrnartæki gagnast vissulega þessum hópi 

og kuðungsígræðsla þeim sem stríða við alvarlegustu heyrnarskerðinguna (Walling og Dickson, 2012). 

Ef ekkert er að gert getur heyrnarskerðingin leitt til skerts sjálfstrausts, þunglyndis og félagslegrar 

einangrunar. Félagslega einangraðir einstaklingar leita sér síður aðstoðar vegna heyrnarskerðingarinnar 

og einangrunin verður til þess að lífgsæði skerðast, líkur á vitrænni hrörnun verða meiri og dánartíðni 

þessa hóps er hærri (Mick, Kawachi og Lin, 2014). Langtímarannsóknir sýna einnig auknar líkur á 

heilabilun hjá einstaklingum með heyrnarskerðingu sem eru 65 ára og eldri sem gefur ærið tilefni til að 

þessum hóp sé fylgt vel eftir (Gurgel o.fl., 2014).  

1.2.4 Heyrnarskerðing vegna hávaða 

Niðurstöður úr bandarískum rannsóknum gefa til kynna að um 10% einstaklinga á aldrinum 20 – 69 ára 

séu með varanlega heyrnarskerðingu af völdum hávaða ýmist vegna vinnu eða frístunda (Hong, Kerr, 

Poling og Dhar, 2013). Skerðingin lýsir sér í skaða á hárfrumum kuðungsins. Skaðinn getur ýmist komið 

fram við stutta eða langvarandi dvöl í hávaða. Hárfrumurnar endurnýja sig ekki og skemmdirnar eru því 

varanlegar. Næmi innra eyrans fyrir hávaða er einstaklingsbundin þannig að tveir einstaklingar sem eru 

jafnlengi í jafnmiklum hávaða geta hlotið mismikinn skaða á heyrn. Líkur á heyrnarskemmd aukast með 

hækkandi aldri en börn og unglingar eru einnig útsett fyrir hávaðaskemmdum (Daniel, 2007). 

Hávaðaskemmd er oftast nokkuð samhverf og kemur fram á hærri tíðnisviðum og þá mest á bilinu 3000 

– 6000 Hz. Heyrn á lægri tíðnisviðum, frá 250 til 3000 Hz, er því í lagi en á því tíðnibili liggja sérhljóðin 

og um helmingur samhljóða. Erfiðleikar einstaklinga með hávaðaskemmd kemur helst fram við 

talgreiningu við bakgrunnshávaða og staðsetningu hljóða. Ef dvöl í hávaða fer yfir tímabil sem spannar 

nokkur ár getur skerðingin einnig þróast yfir á lægri tíðnisvið með tilheyrandi skerðingu á talgreiningu 

(Hong o.fl., 2013). Miðað er við að átta klukkustunda dvöl í 85 dB hávaða geti valdið heyrnarskaða. Eftir 

því sem hávaðinn verður meiri því styttri tíma þarf dvölin að vera til að valda skaða (Levey o.fl., 2012). 
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Falin heyrnarskerðing (e. hidden hearing loss) felur einnig í sér skaða á innra eyra vegna hávaða. 

Skaðinn er þó ekki á hárfrumunum sjálfum heldur á taugamótum milli hárfruma og heyrnartaugar. Truflun 

verður á boðum frá innra eyra til heila sem lýsir sér þannig að talgreining verður mun erfiðari í 

bakgrunnshávaða. Nýjar rannsóknir á þessari tegund heyrnarskerðingar gefa til kynna að hávaði er mun 

varasamari heyrninni en áður var talið (Kujawa og Liberman, 2015; Liberman, 2017). 

Eyrnarsuð (e. tinnitus) er eyrnarhljóð sem getur komið fram hjá fólki með heyrnarskerðingu og þá 

sérstaklega eftir hávaðaskemmd. Eyrnarsuðið getur valdið miklum óþægindum fyrir einstakling og haft 

töluverð áhrif á lífsgæði. Meira en 80% einstaklinga með alvarlegt skyntaugaheyrnartap á báðum eyrum 

stríðir við eyrnarsuð. Rannsóknir hafa sýnt að hjá þessum hópi heyrnarskertra hefur suðið lagast að 

nokkru leyti eða horfið alveg hjá 86% einstaklinga sem fá kuðungsígræðslu (Baguley, McFerran og Hall, 

2013). 

1.2.5 Ménière sjúkdómur 

Heyrnarskerðing getur komið fram sem fylgifiskur sjúkdóma. Einstaklingar með Ménière skjúkdóminn 

glíma oftast við heyrnarskerðingu af einhverju tagi. Sjúkdómurinn kemur fram í innra eyra og veldur því 

að sjúklingur finnur meðal annars fyrir svima, eyrnasuði, heyrnarskerðingu og erfiðleika við talgreiningu 

(Committee on Hearing and Equilibrium guidelines for the diagnosis and evaluation of therapy in 

Meniere's disease. American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Foundation, Inc, 1995). 

Einkenni sjúkdómsins koma í köstum og geta yfir nokkurra ára tímabil þróast í alvarlegri 

heyrnarskerðingu eða heyrnarleysi. Í þeim tilfellum er kuðungsígræðsla eina leiðin fyrir einstaklinga að 

ná aftur að greina talað mál (Prenzler o.fl., 2017). 

1.3 Kuðungsígræðsla 

Kuðungsígræðslutæki henta jafnt börnum og fullorðnum sem geta ekki nýtt sér heyrnartæki vegna 

alvarlegrar heyrnarskerðingar eða heyrnarleysis. Fyrir um 40 árum voru aftur á móti engar meðferðir til 

vegna alvararlegrar heyrnarskerðingar og heyrnarleysis. Uppfinning kuðungsígræðslu hafði gríðarleg 

áhrif fyrir þennan hóp og er í dag talin með merkari uppgötvunum síðustu áratuga innan læknisfræðinnar 

(Wilson og Dorman, 2008). 

Kuðungsígræðslutækið skiptist í ytri og innri búnað. Ytri búnaðurinn liggur fyrir aftan eyrað og 

samanstendur af hljóðnema, sendi og talgervli. Hljóðið berst í hljóðnemann sem sendir það til 

talgervilsins sem greinir hljóðið út frá fyrirfram stilltri kóðun. Hljóðið fer því næst til sendisins sem sendir 

það áfram til innri búnaðar sem græddur hefur verið í eyrað með aðgerð. Innra tækið breytir hljóðinu í 

rafboð sem send eru í rafskaut sem grætt hefur verið í kuðunginn. Þaðan fara rafboð, sem örva 

taugafrumur kuðungsins, með heyrnartauginni upp í heila þar sem þau eru skynjuð sem hljóð (Welling 

og Ukstins, 2015). 

1.3.1 Algengi 

Af stórum hópi heyrnarskertra hefur verið áætlað að um 11,7 milljónir einstaklinga standist viðmið fyrir 

kuðungsígræðslu og þar af eru 9,2 milljónir fullorðnir (Sahin, Sagers og Stankovic, 2017). Tölur frá 

National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (2017) sýna að í lok árs 2012 höfðu 
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324.200 um heim allan farið í kuðungsígræðslu og má gera ráð fyrir auknum fjölda síðan þá. Á Íslandi 

eru fullorðnir kuðungsígræðsluþegar skjólstæðingar Heyrnar- og talmeinastöðvar Íslands. Þann 1. 

febrúar 2018 höfðu 100 Íslendingar farið í kuðungsígræðslu og þar af voru 76 orðnir átján ára og eldri. 

Flestar aðgerðir hafa verið gerðar eftir árið 2000 enda hefur tækninni fleygt ört fram með bættu öryggi 

og betri árangri (Ingibjörg Hinriksdóttir munnleg heimild, 1. febrúar 2018). 

1.3.2 Saga kuðungsígræðslu 

Fyrstu tilraunir til bæta heyrn má rekja til Alessandro Volta í byrjun 18. aldar sem upplifði eins konar 

heyrnarskynjun eftir að hafa hleypt af 50 V rafstraumi í sitthvort eyra. Ekki er vitað hvort um örvun á 

heynartaug var að ræða. Árið 1957 var aftur á móti heyrnartaugin örvuð með fyrstu ígræðslunni á manni 

sem misst hafði heyrn og skilaði ígræðslan sér í því að maðurinn skynjaði umhverfishljóð. Hann gat aftur 

á móti ekki greint á milli málhljóða og skildi því ekki tal en skynjaði breytingar á tíðni undir 1000 Hz. 

Bandaríski læknirinn, dr. William F. House, hreifst af þessum tilraunum og framkvæmdi sína fyrstu 

ígræðslu á tveimur heyrnarlausum sjúklingum árið 1961 þar sem rafskautum var stungið inn í kuðung 

eyrans. Sjúklingarnir heyrðu umhverfishljóð en skildu ekki tal. Eftir þetta voru gerðar margar tilraunir til 

kuðungsígræðslu á sjöunda og áttunda áratugnum og árið 1975 var gerð rannsókn á 13 ígræðsluþegum 

sem sýndu framfarir í varalestri og greiningu á umhverfishljóðum. Tækninni fleytti fram og árið 1988 

höfðu 3000 einstaklingar fengið ígræðslu og þar af gátu um 5% haldið uppi samræðum (Wilson og 

Dorman, 2008). Það sem helst hafði áhrif á bætta talgreiningu var það að rafskautum sem sett voru í 

kuðunginn fjölgaði umtalsvert sem gerði það að verkum að rafboð bárust frá fleiri tíðnisviðum. Að auki 

urðu skilaboðin sem send voru til kuðungsins sífellt skýrari (Moller, 2006). Árið 1995 höfðu um 120 

þúsund einstaklingar fengið ígræðslu og frammistaða flestra þeirra var um og yfir 80% á 

talgreiningaprófum þar sem auðvelt var að geta í eyðurnar út frá samhengi. Síðan þá hefur orðið enn 

meiri þróun á kuðungsígræðslutækjum og ný talgreiningarpróf litið dagsins ljós í takt við aukna færni 

ígræðsluþega (Wilson og Dorman, 2008). 

1.3.3 Fullorðnir kuðungsígræðsluþegar 

Ýmsar rannsóknir hafa metið áhrif kuðungsígræðslu hjá fullorðnum. Áhersla hefur verið lögð á hlutlægar 

mælingar þar sem árangur eftir ígræðslu er mældur út frá því hversu vel einstaklingar greina talað mál. 

Að auki hafa fleiri þættir verið rannsakaðir líkt og lífsgæði einstaklinga eftir kuðungsígræðslu, skynjun 

tónlistar og áhrif heyrnarleifa (Vila, Hullar, Buchman og Lieu, 2016). Kuðungsígræðslur á fólki á 

eftirlaunaaldri hafa gefið góða raun og jafnvel einnig hjá einstaklingum eldri en 80 ára. Rannsókn sem 

gerð var á stórum hópi fólks 65 ára og eldra, sýndi jákvæð áhrif á marga þætti. Talgreining jókst til muna 

og þá sérstaklega hjá þeim sem höfðu verið skemur með heyrnarskerðingu og sem notað höfðu 

heyrnartæki fyrir ígræðslu. Heyrnarleifar á lægri tíðnum höfðu einnig jákvæð áhrif á talgreiningu. Að auki 

minnkaði algengi eyrnasuðs og þunglyndis, einstaklingar urðu félagslyndari og lífsgæði þeirra betri. Það 

sem meira er, almenn vitræn færni jókst hjá 81% þátttakenda einu ári eftir ígræðslu (Mosnier o.fl., 2015). 

Eldra fólk sem stenst viðmið fyrir kuðungsígræðslu ætti því að fara eins fljótt og hægt er í aðgerð þar 

sem það getur haft þetta víðtæk jákvæð áhrif í för með sér (Olze o.fl., 2012). 
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1.3.3.1 Viðmið fyrir kuðungsígræðslu 

Í upphafi voru viðmiðin fyrir kuðungsígræðslu hjá fullorðnum þau að einungis þeir sem höfðu engar 

heyrnarleifar fengu að gangast undir ígræðslu. Eftir því sem tækninni hefur fleygt fram og með aukinni 

klínískri reynslu, hafa viðmiðin breyst þannig að einstaklingar þurfa ekki að vera með jafn mikla og 

alvarlega heyrnarskerðingu og áður (Haumann o.fl., 2012). Ljóst þarf þó að vera að einstaklingur hafi 

greinilega meira gagn af kuðungsígræðslutæki en hefðbundnu heyrnartæki. Á Íslandi þurfa fullorðnir að 

fara í gegnum ákveðnar rannsóknir fyrir aðgerð, þ.e. heyrnarmælingar með heyrnartækjum, almenna 

heilsufarsskoðun, bólusetningar, myndgreiningar á eyra og heila og jafnvægisrannsókn. Gerðar eru 

tónmælingar og talgreinimælingar, fyrst með öðru heyrnartækinu og síðan báðum. Auk þess fara fram 

viðtöl við sérfræðinga HTÍ (Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, 2016). Á Íslandi hefur það verið opinber 

stefna heilbrigðisyfirvalda að langflestir fái ígræðslu á öðru eyranu eða því sem kemur verr út á 

mælingum (Þóra Másdóttir munnleg heimild, 2. mars 2018). Sums staðar erlendis er aftur á móti metið 

út frá rannsóknum hvort einstaklingur fær ígræðslu á öðru eyra eða báðum. Ef um ígræðslu á öðru eyra 

er að ræða notar einstaklingur gjarnan heyrnatæki á hinu eyranu (Welling og Ukstins, 2015).  

Fyrir kuðungsígræðslu er æskilegt að spá fyrir um hvaða árangurs sé að vænta af ígræðslunni, 

sérstaklega þegar kemur að talgreiningu og heyrnrænum framförum. Þar eru skoðaðir þættir líkt og aldur 

og hversu lengi einstaklingur var með góða heyrn, slaka heyrn og heyrnarleysi og hvort hann hafi notað 

heyrnartæki. Ef um heyrnarleifar er að ræða þá má spá fyrir um betri heyrnarskynjun eftir ígræðslu 

(Haumann o.fl., 2012). 

1.3.3.2 Aukaverkanir 

Öllum skurðaðgerðum fylgir ákveðin hætta á aukaverkunum og það sama gildir um kuðungsígræðslur. 

Með stöðugt betri tækni hefur þó aukaverkunum fækkað til muna. Í langflestum tilfellum eru alvarlegri 

aukaverkanir sjaldgæfar og er þá oftast um að ræða sýkingar eða enduraðgerð á ígræðslu. Vægari 

aukaverkanir sem auðvelt er að laga eða lagast að sjálfu sér eru til dæmis sýkingar í skurðsári, eyrnasuð 

(e. tinnitus), jafnvægistruflanir og tímabundin lömun í andliti (Farinetti o.fl., 2014). Ef einungis eru 

skoðaðar aukaverkanir fullorðinna (18 ára og eldri), sýna rannsóknir að vægari aukaverkanir eru 

algengari hjá einstaklingum yngri en 65 ára en alvarlegri aukaverkanir eru algengari hjá 65 ára og eldri. 

Á heildina litið telst áhætta lítil miðað við aðrar læknisfræðilegar aðgerðir og árangur er yfirleitt góður 

(Chiesa Estomba o.fl., 2017).  

1.3.3.3 Endurhæfing á Íslandi 

Þegar kemur að talgreiningu fullorðinna kuðungsígræðsluþega á Íslandi, er það hlutverk 

talmeinafræðings að athuga talgreiningu og almenna tjáskiptafærni fyrir aðgerð auk þess að skoða 

framburð, rödd og hljóm raddarinnar (Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, e.d.). Eftir aðgerð hefst 

endurhæfing og á Íslandi sjá heyrnarfræðingar um stillingar á kuðungsígræðslutækinu. Til að ná sem 

mestum ávinningi í daglegu lífi þarf stillingin fyrir hvern og einn að vera þannig að þeir greini lágvært tal 

og hljóð, að venjulegt tal sé þægilegt að hlusta á og að hávært tal eða önnur há hljóð séu þolanleg 

(Holden o.fl., 2013). Fyrsta stilling er oftast þremur til fjórum vikum eftir aðgerð. Þegar fyrstu stillingu/-

um er lokið sér talmeinafræðingur um talþjálfun auk þess að meta og þjálfa talgreiningu. Fyrsti tími 

talþjálfunar er ekki síðar en viku eftir að stillingar hefjast, en áætlað er að skjólstæðingur mæti tvisvar til 



  

24 

þrisvar í viku í þjálfunarlotu sem stendur í um tvo mánuði. Þá er miðað við að einstaklingur nái 90% 

greiningu tveggja atkvæða orða, 90% svörun á léttum spurningum, 80% endurtekningu stuttra setninga, 

80% greiningu sérhljóða og 80% greiningu eins atkvæða orða. Gert er ráð fyrir að prófanir á talgreiningu 

séu gerðar fyrir aðgerð, fljótlega eftir fyrstu stillingu og svo u.þ.b. einum, tveimur, þremur, sex, níu og 

tólf mánuðum eftir fyrstu stillingu. Hafa þarf þó í huga að endurhæfing eftir ígræðslu er mjög 

einstaklingsmiðuð og fer eftir aðstæðum og þörfum hvers og eins (Þóra Másdóttir munnleg heimild, 19. 

mars, 2018). Mikilvægt er að náin samvinna fari fram við aðra innan kuðungsígræðsluteymis en auk 

tveggja talmeinafræðinga samanstendur teymið af læknum, heyrnarfræðingum og sálfræðingi (Heyrnar- 

og talmeinastöð Íslands, e.d.). 

1.3.4 Tal- og hljóðskynjun fullorðinna kuðungsígræðsluþega 

Kuðungsígræðslutæki inniheldur um 22 elektróður sem ætlað er að koma í staðinn fyrir 3500 innri 

hárfrumur. Tækið nær því ekki að flytja boð af jafn mikilli nákvæmni og hárfrumurnar. Flest tæki nema 

hljóð á tíðnisviði 200 Hz til 8500 Hz og því ýmis hljóð sem kuðungsígræðsluþegar ná ekki að heyra. 

Mesta áherslan er þó lögð á að tækið gefi ígræðsluþegum færi á viðunandi talgreiningu (Limb og Roy, 

2014).  

1.3.4.1 Talgreining 

Erfiðleikar við greiningu málhljóða geta leitt til þess að einstaklingur nær ekki réttu innihaldi skilaboða 

eða samtals. Greining málhljóða byggir bæði á vísbendingum út frá samhengi auk færni á sviði 

málnotkunar og tungumálsins almennt. Kuðungsígræðsluþegar þurfa þar að auki að reiða sig á 

ígræðslutækið, réttar stillingar og þjálfun í greiningu málhljóða. Þjálfun og endurhæfing er að sjálfsögðu 

gríðarlega mikilvægur þáttur en einnig hefur komið í ljós að eftir því sem tækninni fleygir fram hefur 

kuðungsígræðsluþegum gengið sífellt betur að greina málhljóð (Valimaa, Maatta, Lopponen og Sorri, 

2002b). Vissulega má sjá margt sameiginlegt milli tungumála þegar kemur að greiningu málhljóða eftir 

kuðungsígræðslu. Talgreining er þó að mestu háð hverju tungumáli fyrir sig vegna hljóðfræðilegra og 

hljóðkerfislegra þátta innan orða (Valimaa o.fl., 2002b). Enn sem komið er hafa ekki verið gerðar 

íslenskar rannsóknir á talgreiningu fullorðinna kuðungsígræðsluþega. 

Fyrstu notendur kuðungsígræðslu skoruðu afar lágt á stöðluðum talgreiningaprófum og fyrir flesta 

voru væntingar um að skilja talað mál litlar. Síðan kuðungsígræðslur voru samþykktar árið 1984 af 

Matvæla- og lyfjaeftirliti Bandaríkjanna, hefur frammistaða notenda á slíkum prófum stöðugt farið upp á 

við. Um leið hefur þurft að uppfæra talgreiningapróf í takt við betri færni ígræðsluþega (Gifford, Shallop 

og Peterson, 2008). Enn þann dag í dag er þó mikill munur á hæfni fullorðinna einstaklinga við 

talgreiningu eftir ígræðslu. Til að endurhæfing skili sem mestum árangri er mikilvægt að skilja hvaða 

undirliggjandi þættir skýra þessa mismunandi hæfni við talgreiningu hjá fullorðnum 

kuðungsígræðsluþegum (Kaandorp, Smits, Merkus, Festen og Goverts, 2017). Margir þættir geta haft 

þar áhrif líkt og heyrnarleifar, hversu lengi heyrnarskerðingin var fyrir ígræðslu (alvarleg/algjör), staða 

rafskautanna og hæfni til talgreiningar fyrir ígræðslu. Þar að auki eru vísbendingar um að vitrænir þættir, 

sem og þeir þættir sem lúta að tungumálinu (e. linguistic factors), geti haft áhrif þegar kemur að 

talgreiningu og þá sérstaklega við krefjandi aðstæður. Rannsókn Kanndorp o.fl., (2017) gefur til kynna 
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að hæfni til talgreiningar megi að mestu skýra vegna heyrnartengdra þátta en að einstaklingar með slakt 

vinnsluminni geti átt erfiðara með talgreiningu en þeir sem eru með gott vinnsluminni.  

Með nýjustu tækni er hægt að varðveita heyrnarleifar að miklu leyti. Heyrnarleifar geta haft þau áhrif 

að ígræðsluþegi nær betri tökum á talgreiningu og þá sérstaklega í bakgrunnshávaða (de Carvalho o.fl., 

2013). Sama er upp á teningnum með talgreiningu í bakgrunnshávaða þegar ígræðsla er gerð á báðum 

eyrum frekar en á öðru eyranu (van Schoonhoven o.fl., 2013). Ekki má gleyma því að það tekur tíma 

fyrir einstaklinga að „læra‟ að heyra upp á nýtt eftir ígræðslu og það getur tekið um 12 mánuði að sjá 

raunveruleg áhrif kuðungsígræðslu á talgreiningu (Vila o.fl., 2016). Þó virðist sem að lengd þess tímabils 

sem einstaklingur er heyrnarlaus eða með alvarlega heyrnarskerðingu hafi mest um það að segja hversu 

vel gangi að greina talað mál. Sterk tengsl eru til dæmis á milli lengd þessa tímabils og talgreiningar á 

eins atkvæða orðum eftir ígræðslu. Því er mikilvægt að einstaklingar sem geta notið góðs af ígræðslu 

og standast viðmið fái hana sem fyrst (Budenz o.fl., 2011; Holden o.fl., 2013). Ekki má gleyma mikilvægi 

þess að einstaklingur noti að staðaldri heyrnartæki fyrir ígræðslu til að hægja á endurskipulagningu 

heyrnarbrauta sem verður í kjölfar mikillar heyrnarskerðingar (Lazard o.fl., 2012). 

Rannsóknir á talgreiningu út frá aldri kuðungsígræðsluþega sýna misjafnar niðurstöður. Rannsókn 

Harris, Dubno, Keren, Ahlstrom og Eckert (2009) sýnir að ígræðsluþegar 60 ára og eldri nái ekki jafn 

góðum árangri í talgreiningu og yngri einstaklingar sem fá ígræðslu á fullorðinsaldri. Niðurstöður Olze 

o.fl., (2012) gefa aftur á móti til kynna að aldur hafi ekki áhrif á hæfni til talgreiningar eftir ígræðslu heldur 

sé það hversu lengi einstaklingur var alvarlega heyrnarskertur/heyrnarlaus fyrir ígræðslu sem hafi þar 

mestu áhrifin. Rannsókn Budenz o.fl., (2011) sýnir sömu niðurstöður en þar kemur einnig fram að hjá 

ígræðsluþegum 70 ára og eldri komi talgreining marktækt betur út ef ígræðslan hefur verið gerð á hægra 

eyra. Þetta er talið stafa af því að rafboð sem berast frá hægra eyra eru að miklu leyti túlkuð í vinstra 

heilahveli þar sem má finna málstöðvar heilans. Hér er talið að um aldurstengdar breytingar sé að ræða 

á aðlögunarhæfni heilans því ekki virðist skipta máli hvort hægra eða vinstra eyra er ígrætt hjá yngri 

hópi fullorðinna. 

Við talgreiningu reiða kuðungsígræðsluþegar sig að miklu leyti á samhengi í setningum. Í rannsókn 

Patro og Mendel (2018) voru ígræðsluþegar prófaðir á eins atkvæða orðum og voru rétt svör um og yfir 

80%. Sama orð var síðan sett aftast í setningu sem var þannig uppbyggð að ekki var hægt að reiða sig 

á samhengi: „Sjáðu, hér er DÓT”. Við prófun kom út sama niðurstaða og þegar orðin voru prófuð stök. 

Mun betur gekk þegar orðið var sett aftast í setningu þar sem hægt var að giska á það út frá samhengi: 

„Litla barnið vill leika sér með DÓT”. Í fyrri setningunni þurftu ígræðsluþegar að geta greint málhljóðin 

rétt í staðinn fyrir að reiða sig á samhengið. Setningapróf gefa því ekki rétta mynd af hæfni einstaklings 

við greiningu einstakra málhljóða líkt og eins atkvæða orðapróf gera (Woods, Yund og Herron, 2010). 

Eins atkvæða orðleysur eða bullorð eru jafnvel talin enn næmari en raunveruleg eins atkvæða orð 

þegar kemur að greiningu málhljóða og jafnan er talið mjög áreiðanlegt að prófa greiningu málhljóða 

með orðleysum (Dubno og Dirks, 1982; Dubno, Dirks og Langhofer, 1982). Þegar einstaklingur 

endurtekur orðleysur getur hann einungis stuðst við heyrnræna þætti við að greina málhljóðin. Greining 

á raunverulegum orðum byggir aftur á móti einnig á fyrri þekkingu einstaklings, þ.e. hann hefur heyrt 

orðin áður, jafnvel oft og mörgum sinnum (Woods o.fl., 2010). Þannig hafa rannsóknir sýnt að 

auðveldara er að greina raunveruleg orð en orðleysur og einnig að auðveldara sé að greina algeng orð 
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en sjaldgæf (Boothroyd og Nittrouer, 1988). Martin, Champlin og Perez (2000) telja aftur á móti að það 

skipti ekki máli fyrir talgreiningu hvort orð séu algeng eða sjaldgæf og fjalla um að sama útkoma fáist 

þegar orð eru valin af handahófi. 

1.3.4.2 Hljóðgreining 

Hljómfall er óaðskiljanlegur og mikilvægur partur í töluðu máli og gefur orðum og setningum mismunandi 

blæbrigði. Þessi blæbrigði eru fengin með breytingum á tónhæð, styrk og takti meðan á tali stendur 

(Morris, Magnusson, Faulkner, Jonsson og Juul, 2013). Við breytum til dæmis tónhæð okkar allt eftir því 

hverju við viljum koma á framfæri og hvernig við segjum það og eru þá mikilvægustu orðin í setningu 

gjarnan borin fram með hærri tíðni en önnur (Eiríkur Rögnvaldsson, 2013). 

Rannsóknir hafa sýnt að fullorðnir kuðungsígræðsluþegar eigi gjarnan erfitt með að greina breytingar 

á tónhæð viðmælenda sinna. Niðurstöður Green, Faulkner, Rosen og Macherey (2005) sýna að 

ígræðsluþegar greini í um 70 - 75% tilfella rétt um hvort sé að ræða spurningu eða staðhæfingu í 

setningum á meðan þeir sem eru með fulla heyrn eigi ekki í neinum erfiðleikum með að greina þarna á 

milli. Erfiðleikar við að greina hljómfall aukast svo töluvert í bakgrunnshávaða en ekki hjá þeim sem eru 

með fulla heyrn. Einnig koma fram auknir erfiðleikar hjá eldri ígræðsluþegum (Morris o.fl., 2013). Í 

sumum tilfellum eiga kuðungsígræðsluþegar einnig í erfiðleikum með að greina á milli hvort um kven- 

eða karlmannsrödd sé að ræða og þar má einnig sjá aukna erfiðleika með hækkandi aldri (Schvartz og 

Chatterjee, 2012).  

Fyrir einstaklinga með kuðungsígræðslu getur reynst erfitt að greina umhverfishljóð og það virðist 

sem þeim gangi að jafnaði betur að greina tal heldur en umhverfishljóð. Fyrir þá einstaklinga sem hafa 

verið mikið heyrnarskertir eða heyrnarlausir yfir lengri tíma þá þurfa þeir jafnvel að læra að þekkja 

umhverfishljóð upp á nýtt (Shafiro, Gygi, Cheng, Vachhani og Mulvey, 2011). Að auki er mikilvægt að 

geta staðsett hvaðan hljóðið kemur en rannsóknir sýna að einstaklingar sem gangast undir 

kuðungsígræðslu á báðum eyrum eigi mun auðveldara með að staðsetja hljóð heldur en þeir sem fá 

ígræðslu aðeins öðrum megin (van Schoonhoven o.fl., 2013). Vísbendingar eru um tengsl á milli 

talgreiningar og greiningu á umhverfishljóðum og gefa niðurstöður Loebach og Pisoni (2008) til kynna 

að hægt sé að þjálfa einstaklinga í að greina umhverfishljóð og að sú þjálfun skili einnig betri talgreiningu. 

Út frá þessum niðurstöðum mætti skoða hvort hægt væri að nota próf á greiningu umhverfishljóða sem 

eitt af viðmiðum fyrir kuðungsígræðslu, í þeim tilfellum þegar ekki er til talgreiningarpróf á móðurmáli 

einstaklings eða vegna einhverrar hömlunar sem gerir hefðbundna prófun ekki mögulega (Shafiro o.fl., 

2011).  

Tónlist er án efa ein flóknasta heyrnræna örvunin fyrir mannseyrað og fyrir fólk með kuðungsígræðslu 

getur verið mjög erfitt að skynja tónlist. Kuðungsígræðslutækið er sérstaklega hannað til að hámarka 

getu til talgreiningar og þegar kemur að tónlist þá koma takmarkanir á tækinu sérstaklega fram í skynjun 

á tónhæð. Það gerir það að verkum að erfiðlega gengur fyrir ígræðsluþega að ná laglínu og samhljómi 

tónlistarinnar (Limb og Roy, 2014). Auk þessara erfiðleika við að skynja tónhæð þá inniheldur tónlist 

gjarnan tóna á tíðnisviði sem sérstaklega falla fyrir ofan það tíðnisvið sem ígræðslutækið er stillt fyrir, 

sem hefur þá áhrif á hljóm tónlistarinnar. Tækið nemur illa hljóð á tíðni yfir 8 kHz en mörg hljóðfæri 

hljóma einmitt á tíðni þar fyrir ofan. Til samanburðar þá nemur einstaklingur með fulla heyrn tíðni upp 
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að 20 kHz (Roy, Jiradejvong, Carver og Limb, 2012). Fyrir utan þessa vöntun á hljóðum með hærri tíðni 

þá hefur tónlist verið lýst af ígræðsluþegum sem óþægilegri, hávaðasamri, ískrandi, málmkenndri, hrjúfri 

og óeðlilegri (Looi, Winter, Anderson og Sucher, 2011). Hluti kuðungsígræðsluþega nær þó að njóta 

þess að hlusta á tónlist og þá sérstaklega þegar um er að ræða hljóðfæri sem hljóma á lægri tíðni, þegar 

aðeins eitt hljóðfæri spilar í einu og þegar tónlistin er með hægum takti (Looi og She, 2010). Að auki er 

talið að söngtextar geti hjálpað til við skynjun tónlistar þegar um kunnuglegan orðaforða er að ræða og 

þegar framburður orðanna er skýr (Gfeller, 2009). 

1.4 Matslistar við talgreiningu 

Það getur reynst þrautin þyngri að finna út hvaða matslistar henta best til talgreiningar fyrir fullorðna 

kuðungsígræðsluþega. Talað hefur verið um að vel uppbyggðir talgreiningalistar þurfi að hafa háa fylgni 

við talgreiningu í raunverulegum aðstæðum auk mikilvægi þess að þeir séu áreiðanlegir (Gifford o.fl., 

2008). Því þurfa prófanir bæði að fara fram með og án bakgrunnshávaða auk þess sem upptökur þurfa 

að innihalda hvort tveggja kvenmanns- og karlmannsraddir. Orð og setningar mega ekki vera sagðar of 

hægt eða of skýrt heldur eiga upptökurnar að vera sem líkastar eðlilegu tali (King, Firszt, Reeder, Holden 

og Strube, 2012). Einnig er mikilvægt að listarnir séu nógu margir til að ígræðsluþegi fari ekki að kannast 

við eða læra einstaka atriði í endurteknum prófunum (Luxford, 2001). 

Á árunum 1968 – 1969 setti Gylfi Baldursson heyrnarfræðingur saman íslenskt talheyrnarpróf sem 

hann og staðlaði og hefur það próf verið notað til talgreiningar á Íslandi síðan. Prófið var annars vegar 

talnæmispróf með tveggja atkvæða nafnorðum þar sem jöfn áhersla var á báðum atkvæðum. Hins vegar 

var um talgreiningarpróf að ræða þar sem notast var við eins atkvæða orð. Reynt var að hafa 

uppbyggingu prófsins þannig að dreifing hljóða í hverjum lista fyrir sig væri í samræmi við algengi 

hljóðanna í íslensku. Árið 1998 voru gerðar nokkrar breytingar á prófinu. Meðal annars var gerð ný 

upptaka auk þess sem setningalistum var bætt við prófið. Setningalistarnir skiptust í 4x25 beinar 

setningar og spurningar. Endurskoðað próf hefur ekki verið staðlað auk þess sem upplýsingar skortir 

um hversu margir voru prófaðir og við hvaða aðstæður á upprunalega prófinu (Heyrnar- og talmeinastöð 

Íslands, 1998). 

1.4.1 Minimum Speech Test Battery 

Árið 1996 komu saman fulltrúar frá Bandarískum samtökum heyrnarfræðinga, lækna og 

kuðungsígræðsluframleiðenda í þeim tilgangi að setja saman áreiðanlegan og hentugan 

talgreiningalista fyrir fullorðna kuðungsígræðsluþega. Lagt var upp með að listarnir skyldu vera notaðir 

jafnt í klíník og rannsóknum. Þá kom fyrst fram á sjónarsviðið Minimum Speech Test Battery (MSTB) 

sem samanstóð af völdum listum úr Consonant-Nucleus-Consonant (CNC) prófi og Hearing in Noise 

Test (HINT) (Auditory Potential, 2011). Framfarir í tækni kuðungsígræðslutækja og breytingar á 

viðmiðum fyrir ígræðslu urðu til þess að útkoma úr talgreiningaprófum varð sífellt betri. Í ljós kom að 

mikilla rjáfuráhrifa gætti á útkomu úr HINT án bakgrunnshávaða sem raskaði því jafnvægi sem var á 

milli útkomu úr CNC og HINT. Eftir rannsóknir á talgreiningu 156 kuðungsígræðsluþega var árið 2011 

kynnt til sögunnar endurbætt útgáfa á MSTB. Innan þeirrar útgáfu var áfram notast við CNC listana en 

HINT hafði verið tekið út og í staðinn voru settir inn AzBio setningalistar (Gifford o.fl., 2008). 
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Sérstaklega hefur verið mælt með uppfærðum listum Minimum Speech Test Battery (MSTB) fyrir 

talgreiningu bandarískra kuðungsígræðsluþega (Luxford, 2001). Tilgangur prófsins er að meta 

talgreiningu bæði fyrir og eftir ígræðslu óháð ígræðslutækjum eða uppbótaraðferðum sem einstaklingar 

nota til að skilja talað mál. Þannig er hægt að bera saman hópa auk þess sem hægt er að fylgjast með 

framförum hvers einstaklings fyrir sig. Mikilvægt er talið að frammistaða notenda sé bæði metin á orðum 

og setningum. Rökin fyrir því eru að vegna munar á erfiðleikastigi milli þessara mælinga sé hægt að 

fylgjast með langtíma framförum í endurhæfingu kuðungsígræðsluþega án þess að þurfa að eiga við 

gólf- og rjáfuráhrif (Gifford o.fl., 2008).  

Eftir ígræðslu er mælt með að fyrsta árið séu listarnir lagðir fyrir eftir þrjá, sex og tólf mánuði og svo 

árlega eftir það. Upptökur ættu að vera spilaðar við 60 dB sem er sá styrkur er telst eðlilegur í venjulegum 

samræðum í hljóðlátu umhverfi. Gert er ráð fyrir að fyrirlögn hvers lista fyrir sig taki um 5-7 mínútur. Við 

hverja prófun ætti að leggja eftirfarandi lista fyrir:  

• Einn CNC orðalisti með eins atkvæða orðum 

• Einn AzBio setningalisti án bakgrunnshávaða 

• Einn AzBio setningalisti með bakgrunnshávaða 

• Einn BKB-SIN setningalisti úr setningapörum 1-5 

• Einn BKB-SIN setningalisti úr setningapörum 9-13 

Ef ekki gefst tími til að leggja fyrir alla listana þá á að leggja fyrir AzBio setningalista, fyrst án og svo 

með bakgrunnshávaða, og svo í kjölfarið CNC orðalista (Auditory Potential, 2011). 

1.4.1.1 Consonant-Nucleus-Consonant (CNC) 

CNC orðalistar komu fyrst fram á sjónarsviðið árið 1959. Prófið samanstendur af eins atkvæða orðum 

sem byrja og enda á samhljóða. Um er að ræða 500 orð sem skiptast niður á tíu lista sem hver inniheldur 

50 orð. Hver og einn listi er því nákvæmlega með 150 málhljóð. Í hverjum lista er dreifing málhljóða 

nokkurn veginn í takt við algengi málhljóðanna í ensku auk þess sem listarnir eru nokkurn vegin 

sambærilegir þegar kemur að hvaða málhljóð koma fram á hverjum lista. Upphaflegi listinn var 

endurskoðaður árið 1962 þar sem sjaldgæf orð og sérnöfn voru tekin út án þess þó að hrófla við því 

jafnvægi sem lagt var upp með varðandi dreifingu málhljóða. Nýr listi innihélt þá að mestu orð sem voru 

meðal 1000 algengustu orða í ensku en einnig sjaldgæfari orð. Ekki var samræmi á milli hlutfalls 

algengra og sjaldgæfari orða milli lista (Peterson og Lehiste, 1962). Síðari rannsóknir gáfu til kynna að 

af tíu listum voru sex taldir vera jafngildir og því áreiðanlegir (Causey, Hood, Hermanson og Bowling, 

1984). 

Höfundar listanna töldu mikilvægt að uppbygging þeirra væri sem líkust venjulegu máli. Því var meðal 

annars farin sú leið að dreifing hljóða í hverjum lista var látin vera í samræmi við tíðni hljóða í enskri 

tungu. Síðari rannsóknir hafa gefið til kynna að í raun sé ómögulegt að ná jafnvægi þarna á milli. 

Niðurstöður hafa auk þess leitt í ljós að sama útkoma kemur á prófum þegar notuð eru orð sem valin 

hafa verið af handahófi og því ekki gætt að þessu jafnvægi. Það telst því í raun óþarfa vinna að ætla að 

ná þessu jafnvægi þegar nýir orðalistar eru búnir til (Martin, Champlin og Perez, 2000).   

Þegar CNC orðalisti er lagður fyrir einstakling er spiluð upptaka með 50 eins atkvæða orðum sem 

lesin hafa verið upp af karlmanni. Upptakan er spiluð án bakgrunnshávaða. Einstaklingur situr á móti 
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hátalara og endurtekur orðin eftir bestu getu. Ekki er gefið stig fyrir orðið í heild heldur hversu mörg 

málhljóð eru rétt í hverju orði (Auditory Potential, 2011).  

1.4.1.2 AzBio Setningalistar 

AzBio setningalistum var fyrst lýst árið 2004 (Spahr & Dorman, 2004). Þeim var ætlað að meta 

talgreiningu á áreiðanlegri hátt en aðrir listar höfðu gert auk þess að vera meira í takt við raunverulegar 

aðstæður. AzBio listarnir eru 15 talsins en þar af voru átta listar valdir til að vera hluti af MSTB þar sem 

þeir þykja hvað mest jafngildir samkvæmt rannsóknum (Spahr o.fl., 2012).  

Hver listi inniheldur 20 mislangar setningar þar sem þær stystu innihalda fjögur orð en þær lengstu 

tólf orð (Gifford o.fl., 2008). Innihald setninganna er í takt við samtímaþekkingu fullorðinna einstaklinga. 

Við þróun listanna var ákveðið að engin sérnöfn yrðu í setningunum en annars voru engar aðrar reglur 

settar varðandi málhljóð, orðaforða eða flækju-/erfiðleikastig. Þó var þess gætt að setningarnar væru 

þannig upp byggðar að ekki væri hægt að giska á einstaka orð út frá samhengi (Spahr o.fl., 2012). 

Við upptöku á AzBio setningalistunum voru fjórir einstaklingar valdir til að lesa inn setningarnar. Þar 

af voru tvær konur og tveir karlmenn sem öll voru með bandarískan hreim (Spahr o.fl., 2012). Hver og 

einn las fimm setningar í hverjum lista og fengu upplesarar þau fyrirmæli að segja setningarnar eðlilega 

líkt og þeir væru í venjulegum samræðum. Setningarnar máttu hvorki verða sagðar of hægt né of skýrt 

(Gifford o.fl., 2008).  

Suðhlutfall (e. Signal-to-Noise ratio (SNR)) segir til um mun á hljóðstyrk hjá þeim sem talar og 

bakgrunnshávaðanum. Eftir því sem bakgrunnhávaðinn er meiri því styrkmeiri þarf röddin að vera til að 

yfirgnæfa hávaðann (Welling og Ukstins, 2015). AzBio setningarnar eru prófaðar bæði með og án 

bakgrunnshávaða. Mælt er með að SNR sé +10 eða +5 dB en miðað er út frá getu einstaklingsins (SNR 

+10 merkir að styrkur talsins sé 10 dB hærri en bakgrunnshávaðinn). Við prófun endurtekur einstaklingur 

setningarnar eftir bestu getu. Ef hann treystir sér ekki til að endurtaka setningarnar í heild sinni þá er 

hann hvattur til að segja þann hluta setningar sem hann heyrði þótt aðeins sé um eitt orð að ræða. Hann 

fær svo stig í samræmi við fjölda orða sem eru rétt endurtekin (Auditory Potential, 2011). 

Mikilvægi þess að AzBio listarnir séu jafngildir er ótvírætt þar sem miserfiðir listar geta gefið 

misvísandi niðurstöður af raunverulegri getu kuðungsígræðsluþega til talgreiningar. Léttari listi getur til 

dæmis ofmetið framfarir einstaklings í endurhæfingu á meðan erfiðari listi getur vanmetið framfarir. Auk 

þess getur of léttur listi haft þær afleiðingar að einstaklingur nær ekki viðmiðum fyrir kuðungsígræðslu. 

Rannsóknir á AzBio listum hafa sýnt að við prófun á fullheyrandi einstaklingum, án bakgrunnshávaða, 

kemur ekki fram marktækur munur á erfiðleikastigi listanna. Við prófanir með bakgrunnshávaða kemur 

aftur á móti í ljós að listarnir 15 eru ekki jafngildir þar sem meðaltal réttra svara er á bilinu 58,83% (listi 

7) til 72,36% (listi 15). Niðurstöður sýndu að marktækur munur á erfiðleikastigi kom fram í hverjum og 

einum lista í samanburði við að minnsta kosti tvo aðra lista. Mikilvægt er talið að þetta sé rannsakað 

nánar og viðeigandi lagfæringar gerðar (Bush, 2016). 

Kuðungsígræðsluþegar sem farið hafa í gegnum AzBio listana telja sjálfir að niðurstöður úr prófunum 

séu í miklu samræmi við það hvernig þeim gengur að skilja talað mál í daglegu lífi (Spahr o.fl., 2012). 
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1.4.1.3 The Bamford-Kowal-Bench, Speech-in-Noise test (BKB-SIN) 
setningalistar 

BKB-SIN var gefið út 2005 og inniheldur Bamford-Kowal-Bench setningar sem hannaðar voru árið 1979 

út frá málsýnum heyrnarskertra barna. Listarnir eru notaðir jafnt með börnum og fullorðnum en túlkun 

niðurstaðna er mismunandi út frá hvorum hóp fyrir sig. BKB-SIN inniheldur 18 jafngilda lista en hver listi 

skiptist í A-lista og B-lista. Lagt var upp með að listapör 1-8 gætu verið notaðir jafnt með heyrnarskertum 

og fullheyrandi einstaklingum á meðan að listapör 9-18 væru hentugir fyrir kuðungsígræðsluþega 

(Etymotic Research, e.d.). Þótt BKB-SIN listarnir séu hluti af MSTB eru þeir ekki partur af rannsókn 

þessa verkefnis og eru því ekki til frekari umfjöllunar hér. 

1.5 Íslenskt hljóð- og málkerfi 

Þó mælt sé með notkun fyrrnefndra mælitækja þegar kemur að bandarískum kuðungsígræðsluþegum 

er ekki nóg að þýða efnið beint yfir á íslensku, heldur þarf að búa til sambærileg íslensk próf og 

staðfærsla að fara fram í samræmi við sérkenni íslenskrar tungu. Í þessum hluta er farið yfir þau einkenni 

íslenskunnar sem skipta máli í þessu samhengi. 

1.5.1 Hljóð- og hljóðkerfisfræði 

Við hljóðmyndun koma ýmis líffæri við sögu sem þurfa að starfa rétt til að málhljóðamyndun sé skýr og 

tal þar með skiljanlegt. Við myndun málhljóða þurfum við að þrengja að loftstraumnum einhvers staðar 

á leiðinni frá lungum og upp í munnhol. Í sumum tilfellum eru raddböndin fyrsta hindrunin en við 

endurtekna opnun og lokun raddglufunnar myndast titringur og hljóðin verða rödduð. Mörg málhljóð eru 

aftur á móti mynduð með opinni raddglufu og eru þau hljóð órödduð (Eiríkur Rögnvaldsson, 2013). Segja 

má að íslenskan sé óraddað mál þar sem að tungumálið hefur að geyma 16 órödduð málhljóð á meðan 

enskan er eingöngu með um átta slík (Þóra Másdóttir, 2014).  

Raddböndin sveiflast mishratt við hljóðmyndun, m.a. eftir því hvort um er að ræða kven- eða 

karlaraddir. Hjá karlmönnum eru að meðaltali um 120 sveiflur á sekúndu og 225 hjá konum. Þetta kallast 

grunntíðni raddarinnar (F0). Hvor helmingur raddbandanna sveiflast einnig á helmingi meiri tíðni en 

grunntíðni auk þess sem hver þriðjungur sveiflast á þrefaldri grunntíðni, hver fjórðungur á fjórfaldri 

grunntíðni o.s.frv. Þessar sveiflur eru kallaðir yfirtónar en það eru einmitt grunntónnin og yfirtónarnir sem 

saman mynda rödd. Eftir því sem yfirtónninn er hærri því minni styrk hefur grunntónninn. Mesti styrkurinn 

er þó alltaf í grunntóninum. Þegar við svo hlustum á talað mál finnst okkur yfirleitt ekkert tiltökumál að 

greina mismunandi hljóð. Við heyrum að a hljómar öðruvísi en í og að l hljómar öðruvísi en n. Það sem 

gerir okkur kleift að greina þennan mun er samspil þessara sveiflna þar sem mismunandi tíðnisvið eru 

mögnuð og deyfð eftir því hvaða málhljóð eru mynduð. Þau tíðnisvið sem eru mögnuð mest eru kölluð 

formendur málhljóðanna. Hljóðin hafa mismunandi formendur en þeir eru einmitt ábyrgir fyrir muninum 

sem við heyrum á hljóðunum. Grunntónninn er aftur á móti sá sami í mismunandi hljóðum en 

mismunandi lögun og stærð munnholsins magnar eða deyfir yfirtóna grunntónsins sem gerir það að 

verkum að við heyrum mismunandi hljóð (Eiríkur Rögnvaldsson, 2013). 
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Málhljóðum er venjulega skipt í tvö flokka, sérhljóð og samhljóð. Hljóðeðlisfræðilegur munur 

sérhljóða og samhljóða kemur m.a. fram í reglulegri formendabyggingu sérhljóðanna (Kristján Árnason, 

2005). 

1.5.1.1 Samhljóð 

Samhljóðum er gjarnan lýst út frá myndunarstað og myndunarhætti. Myndunarstaðir segja til um hvar 

lokunin í munnholi verður eða hvar er þrengt mest að loftstraumnum. Myndunarstaðir eru varir, 

tennur/tannberg og fram- og uppgómur. Eftir myndunarhætti er samhljóðunum svo skipt í fimm flokka, 

lokhljóð, önghljóð, nefhljóð, hliðarhljóð og sveifluhljóð (Kristján Árnason, 2005).  

Lokhljóðin eru /pʰ/3, /p/, /tʰ/, /t/, /kʰ/, /k/, /cʰ/ og /c/ en við myndun þeirra er í örstutta stund lokað alveg 

fyrir loftstrauminn sem kemur frá lungunum og myndast hljóðið ekki fyrr en lokunin rofnar. Lokhljóð í 

íslensku eru ýmist fráblásin eða ófráblásin en öll eru þau órödduð (Eiríkur Rögnvaldsson, 2013). Við 

myndun önghljóða er aftur á móti tímabundið þrengt að lofstraumnum. Rödduðu önghljóðin eru /v/, /ð/, 

/ɣ/ og /j/ og órödduðu /f/, /θ/, /x/, /s/, /ç/ og /h/. Við myndun /j/ er það lítil þrenging að það líkist gjarnan 

sérhljóðinu /i/. Þess vegna hefur /j/ einnig verið nefnt nálgunarhljóð. Við myndun /h/ er hvergi þrengt að 

loftstraumnum heldur er það þrýstihljóðið sem fer upp um raddglufuna sem við heyrum (Eiríkur 

Rögnvaldsson, 2013). 

Nefhljóð, hliðarhljóð og sveifluhljóð hafa stundum formendabyggingu sem er regluleg og svipar til 

sérhljóða. Nefhljóðin eru pörin /m/ og /m̥/, /n/ og /n̥/, /ɲ/, og /ɲ̊/, /ŋ/ og /ŋ̊/ þar sem það fyrra er raddað en 

það seinna óraddað. Hliðarhljóðin er tvö, /l/ og /l̥/ og er það fyrra raddað og það seinna óraddað. 

Sveifluhljóðin /r/ og /r̥/ eru einnig ýmist rödduð eða órödduð (Kristján Árnason, 2005). 

Þegar kemur að greiningu samhljóða hjá fullorðnum kuðungsígræðsluþegum ætti meðalfærnin að 

vera komin yfir 70% þegar tvö ár eru liðin frá ígræðslu. Niðurstöður finnskrar rannsóknar gefa til kynna 

að yfirleitt gengur betur að greina rödduð hljóð en órödduð. Þremur mánuðum eftir ígræðslu gátu 

langflestir greint á milli /r/ og /s/ og greinileg framför var á öðrum samhljóðum næsta eina og hálfa árið. 

Gjarnan kom fram ruglingur á milli samhljóða sem höfðu sama myndunarhátt. Þegar kom að 

myndunarstað, komu mestu erfiðleikarnir fram í að greina varamælt hljóð og var þeim oftast ruglað 

saman við tann- eða tannbergsmælt hljóð (Valimaa, Maatta, Lopponen og Sorri, 2002a). Í niðurstöðum 

DiNino, Wright, Winn og Bierer (2016) kemur fram að helst verði ruglingur á þeim samhljóðum sem hafa 

sama myndunarhátt og er það að mörgu leyti í takt við finnsku rannsóknina. Ekki eru til rannsóknir sem 

þessar á íslenskum samhljóðum en klínísk reynsla gefur til kynna að kuðungsígræðsluþegar greini í 

                                                      

 

 

 

3 Héðan í frá verða málhljóð hljóðrituð á þann veg að hljóðkerfisleg birting þeirra verður innan 

skástrika en hljóðfræðileg (t.d. hvernig einstaklingur ber orðið fram í yfirborðsgerð) innan hornklofa. 

Þetta er í samræmi við ýmsar erlendar fræðigreinar um hljóðþróun barna (t.d. Másdóttir og Stokes, 

2016) og kennslubækur um svipað efni (t.d. McLeod og Baker, 2017). 
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fyrstu lítt milli nefhljóðanna /m/ og /n/, milli lokhljóðanna /p/, /t/ og /k/ sem og /pʰ/, /tʰ/ og /kʰ/, milli 

önghljóðanna /f/ og /θ/ sem og /v/ og /ð/ og milli raddlausra hljóða í bakstöðu, einkum /r̥/ og /l̥/. Eftir 

hlustunarþjálfun og endurhæfingu eiga þeir oftast enn í erfiðleikum með að greina milli /f/ og /θ/, /v/ og 

/ð/ og raddlausra hljóða í bakstöðu í stökum orðum (Þóra Másdóttir munnleg heimild, 3. mars 2018). 

1.5.1.2 Sérhljóð 

Í íslensku eru átta sérhljóð og fimm tvíhljóð. Þeim er gjarnan lýst út frá þremur þáttum, fjarlægðarstigi, 

myndunarstað og kringingu. Fjarlægðarstig segir til um hversu fjarlæg eða nálæg tungan er gómnum, 

myndunarstaður hvort hljóðið er myndað aftarlega eða framarlega í munni og kringing hvort stútur sé 

settur á varir eða ekki. Þessir þættir hafa áhrif á formendur sérhljóðanna. Við kringingu verða tíðnisvið 

lægri en gleiðar varir gera tíðnisviðið aftur á móti hærra. Tiltölulega lengra er á milli formenda nálægra 

hljóða en fjarlægra hljóða. Ef við svo skoðum muninn á frammæltum og uppmæltum kringdum hljóðum, 

þá eru frammæltu hljóðin með lengra bil á milli fyrstu tveggja formendanna heldur en þau uppmæltu 

(Kristján Árnason, 2005). 

Hjá fullorðnum kuðungsígræðsluþegum sýna niðurstöður Valimaa o.fl., (2002b) að meðalfærni í 

sérhljóðagreiningu er ívið hærri en við greiningu samhljóða eða um 80% en erfiðast er að greina á milli 

sérhljóða sem eru hljóðfræðilega lík og þá með svipaða formendur. Líkt og með samhljóðin þá eru ekki 

til íslenskar rannsóknir sem þessar á sérhljóðum, en klínísk reynsla sýnir að erfiðast sé að greina á milli 

sérhljóða líkt og /ʏ/ og /œ/ (Þóra Másdóttir munnleg heimild, 3. mars 2018). 

1.5.1.3 Atkvæði og lengd hljóða 

Sérhljóð mynda kjarna atkvæðis og eru því atkvæðisbær í íslensku. Atkvæði skiptast í tvo hluta, stuðul 

og rím. Stuðullinn er hluti atkvæðisins sem stuðlar og rímið einmitt sá hluti sem rímar. Rímið skiptist svo 

í kjarna og hala. Sérhljóðið er alltaf í kjarnanum og er kjarninn eini hlutinn innan atkvæðisins sem er 

skyldubundinn (Eiríkur Rögnvaldsson, 2013). Sérhljóð geta verið bæði löng og stutt. Því stjórnar 

lengdarreglan svokallaða sem segir að ef sérhljóð fari á undan tveimur eða fleiri samhljóðum þá sé það 

stutt (Kristján Árnason, 2005). Stutt sérhljóð taka eitt samhljóð með sér í kjarna en löng sérhljóð mynda 

aftur á móti kjarna ein og sér (Eiríkur Rögnvaldsson, 2013). Þar sem íslenskan er svo ríkt beygingarmál 

þá eru til að mynda tveggja atkvæða orð algengari en eins atkvæða því beygingarendingar bætast 

gjarnan aftan við stofn orðs (Másdóttir, 2018). 

Lengd sérhljóða og atkvæðaskipting orða getur verið merkingargreinandi þáttur í mörgum 

skandínavískum tungumálum (Morris o.fl., 2013). Í íslensku hafa orðin fim og fimm til dæmis ólíka 

merkingu en í fyrra orðinu er sérhljóðið langt en stutt í því seinna. Þegar kemur að því að greina á milli 

hvort um sé að ræða stutt eða langt sérhljóð líkt og í dæminu hér á undan þá sýna niðurstöður Morris 

o.fl. (2013) að ígræðsluþegar nái rúmlega 93% réttri svörun í hljóðlátu umhverfi en rúmlega 87,6% í 

bakgrunnshávaða meðan að einstaklingar með fulla heyrn nái um 100% réttri svörun í sömu aðstæðum. 

Hjá íslenskum kuðungsígræðsluþegum er aftur á móti afar sjaldgæft að það komi fram ruglingur á löngu 

eða stuttu sérhljóði (Þóra Másdóttir munnleg heimild, 18 apríl 2018). 
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1.5.2 Setningafræði 

Setningafræði er eitt af undirsviðum málfræðinnar og fjallar um gerð setninga. Hún fæst við samband 

milli orða og þá hvernig orðunum er raðað saman í stærri heildir, hvernig áhrif þau hafa á hvert annað 

og hvernig tengslum milli orðanna er háttað. Með hugtakinu setningu er átt við orðasamband með einni 

aðalsögn en oftast einnig frumlagi. Í íslensku er sjálfgefin röð orða og setningaliða frumlag, umsögn og 

andlag en þeirri röð er breytt þegar ástæða þykir til. Dæmi um breytta orðaröð er þegar sérstök áhersla 

er lögð á aðra liði en frumlag eða spurnarsetningar (Eiríkur Rögnvaldsson og Höskuldur Þráinsson, 

2001). Ef ekki er farið eftir þeirri orðaröð sem reglur kveða á um í íslenskri setningarfræði verður 

setningin málfræðilega röng eða ótæk. Ef setningin er aftur á móti málfræðilega rétt er talað um að hún 

sé tæk (Höskuldur Þráinsson, 2005). 

1.5.2.1 Setningarliðir 

Setningar er samsettar úr setningarliðum sem geta verið af mismunandi gerð auk þess að hafa ólík 

hlutverk. Orð sem mynda setningarliði hafa ákveðin einkenni. Þau má gjarnan flytja til innan setningar í 

heilu lagi, ef þau eru fallorð þá sambeygjast þau oft, þau mynda saman merkingalega heild og tengjast 

oft á tíðum á þann hátt að eitt stjórnar falli á öðru. Þau má einnig tengja við aðra setningarliði með 

samtengingu (Eiríkur Rögnvaldsson og Höskuldur Þráinsson, 2001). 

Frumlag er sá setningarliður sem stendur fremst í setningu í sjálfgefinni orðaröð. Undantekning er til 

dæmis þegar um beinar já/nei spurningar er að ræða. Þá stendur persónubeygð sögn fremst og 

frumlagið þá næst á eftir sögninni. Í sumum tilfellum byrja setningar á gervifrumlaginu það og stendur 

þá hið raunverulega frumlag á eftir persónubeygðu sögninni eða jafnvel aftar í setningunni (Höskuldur 

Þráinsson, 2005). 

Oft er talað um að umsögn myndi kjarna setningarinnar og í flestum tilfellum er hún aðalsögnin í 

setningunni. Umsögninni fylgir gjarnan einn eða fleiri liðir sem tákna þá þátttakendur í þeim atburði, 

ástandi eða verknaði sem sögnin lýsir (Höskuldur Þráinsson, 2005). Aðalsögninni fylgja stundum 

hjálparsagnir sem laga sig að frumlaginu bæði í persónu og tölu (Eiríkur Rögnvaldsson og Höskuldur 

Þráinsson, 2001). Sagnir sem stýra falli eru nefndar áhrifssagnir en þær sem ekki stýra falli kallast 

áhrifslausar sagnir (Guðrún Kvaran, 2005). Í sjálfgefinni orðaröð er andlag sá setningarliður sem fer á 

eftir áhrifssögn og stýrist af henni (Höskuldur Þráinsson, 2005). 

Frumlag getur haft það merkingarhlutverk að vera gerandi. Það er þó ekki alltaf þannig og fer til 

dæmis eftir því hvort setning er í germynd eða þolmynd (Höskuldur Þráinsson, 2005). Talað er um að 

germynd sé venjuleg mynd sagna og einnig sú algengasta (Höskuldur Þráinsson, 2006). Þolmynd er 

mynduð með hjálparsögnunum vera og verða, auk lýsingarháttar þátíðar af aðalsögninni. (Höskuldur 

Þráinsson, 2007). Hún er notuð í þeim tilvikum sem aðal áherslan er á þolandann en ekki gerandann 

(Höskuldur Þráinsson, 2006). Andlag setningar er þá gert að frumlagi og hjálparsögninni bætt við þegar 

um áhrifssögn er að ræða og frumlagið samsvarar þá andlagi germyndarsetningarinnar (Höskuldur 

Þráinsson, 2005). 

1.5.2.2 Aðalsetningar og aukasetningar 

Aðalsetning er setning sem ekki er setningarliður inni í annarri setningu. Þegar setning er setningarliður 

í annarri setningu er um að ræða aukasetningu (Höskuldur Þráinsson, 2005). Í rituðu máli eru 
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málsgreinar markaðar af með punkti eða spurningarmerki (Eiríkur Rögnvaldsson og Höskuldur 

Þráinsson, 2001). Ein málsgrein getur innihaldið eina eða fleiri tengdar aðalsetningar sem svo geta 

innihaldið aukasetningar. Aukasetningar standa yfirleitt fremst eða aftast í aðalsetningum (Höskuldur 

Þráinsson, 2005). Dæmi um aðalsetningar og aukasetningar: 

 Ég hef aldrei smakkað hákarl (aðalsetning). 

Flugvélin fer [þegar allir eru sestir] (aukasetning innan hornklofa). 

1.5.2.3 Kjarnafærsla 

Við kjarnafærslu fer fram færsla á setningarlið fremst í setningu. Það gerir það að verkum að frávik 

verður frá sjálfgefinni orðaröð þar sem frumlagið er venjulega fremst í setningunni (Höskuldur Þráinsson, 

2005). Iðulega hefur sá setningarliður sem færður er einhvers konar merkingarlegan kjarna 

setningarinnar og með því að færa hann fremst í setningu er honum gefin sérstök áhersla. Við 

kjarnafærsluna þarf þó að víxla röð sagnar og frumlags svo setningin verði tæk (Eiríkur Rögnvaldsson 

og Höskuldur Þráinsson, 2001). Dæmi um setningu þar sem um sjálfgefna orðaröð og kjarnafærslu er 

að ræða: 

 Konan málaði þessa mynd í gær (sjálfgefin orðaröð). 

 Í gær málaði konan þessa mynd (kjarnafærsla). 

1.5.2.4 Setningafræðilegt flækjustig 

Í kafla 1.4.1.2 var fjallað um AzBio setningalista sem notaðir eru til talgreiningar í Bandaríkjunum. Við 

uppbyggingu listanna var ekki tekið mið af setningafræðilegu flækjustigi (Spahr o.fl., 2012). Rannsóknir 

á málskilningi sýna þó að einstaklingar eiga miserfitt með að skilja ólíkar setningagerðir og að sumar 

gerðir séu einfaldlega flóknari en aðrar og lærast síðar (Kemper, 2001). Í rannsókn Sigríðar 

Sigurjónsdóttur (2015) kemur til dæmis fram að börn skilja seint langa þolmynd (með forsetningarlið), 

hv- spurningar með áherslu á andlag og kjarnafærslu þar sem andlag er fremst. Dæmi um slíkar 

setningar eru: 

Stelpan er elt af stráknum (löng þolmynd). 

Hvaða stelpu eltir strákurinn? (hv- spurning með áherslu á andlag). 

Stelpuna eltir strákurinn (kjarnafærsla þar sem andlag er fremst). 

Rannsókn Irisar Eddu Nowenstein, Höskuldar Þráinssonar og Sigríðar Magnúsdóttur (2018) hefur sýnt 

að eldra fólk á einnig erfitt með setningagerðir líkt og í dæminu fyrir ofan. Einnig benda niðurstöður til 

að erfiðara sé að skilja setningar sem hljóma á einhvern hátt óeðlilega. Að þessu þarf að huga við 

samningu talgreiningalista þar sem flóknari og lengri setningar reyna meira á vinnsluminni einstaklinga 

og geta því mögulega haft í för með sér erfiðleika við talgreiningu (Kanndorp o.fl., 2017). 
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2 Markmið 

Af ofangreindri umfjöllun er ljóst að kostir kuðungsígræðslu geta verið miklir fyrir fullorðna einstaklinga 

með alvarlega heyrnarskerðingu. Þeir ná betur að skynja talað mál og umhverfishljóð, öðlast betri 

lífsskilyrði og andleg líðan verður almennt betri. Endurhæfing eftir aðgerð er ekki síður mikilvæg til að 

einstaklingar geti nýtt sér ígræðsluna í samræmi við markmið og væntingar. Þjálfunarmarkmið eru m.a. 

unnin út frá matslistum sem meta talgreiningu einstaklinga með og án bakgrunnshávaða. Auk þess er 

talgreining einstaklinga ávallt mæld bæði fyrir og eftir ígræðslu. Á Íslandi fer hópur fullorðinna 

kuðungsígræðsluþega stöðugt stækkandi. Ljóst er að það próf sem nú er notað til talgreiningar á 

Heyrnar- og talmeinastöð er komið vel til ára sinna auk þess sem setningar/spurningar og upptökur eru 

ekki staðlaðar. Áreiðanlegir og réttmætir talgreiningalistar eru nauðsynlegir við mat og endurhæfingu 

ígræðsluþega og er grunnforsenda að matslistarnir séu búnir til út frá íslensku hljóð- og málkerfi. 

Markmið þessarar rannsóknar er að leggja drög að nýjum og áreiðanlegum talgreiningalistum fyrir 

fullorðna íslenskumælandi kuðungsígræðsluþega. Nýju listarnir verða byggðir að stórum hluta á þeim 

sem tilgreindir eru í MSTB og fjallað var um hér að framan. Ekki er hægt að þýða MSTB (Minimum 

Speech Test Battery) listana beint þar sem nýju listarnir þurfa að byggja á íslensku hljóð- og málkerfi. Í 

þessari rannsókn verða listarnir samdir frá grunni og þess gætt að jafnvægi ríki meðal þeirra. Listarnir 

verða forprófaðir og búnir undir stöðlun sem fer fram síðar. Tilgangur forprófunar er að varpa ljósi á þau 

atriði sem þarfnast lagfæringar og kanna hvort um jafngilda lista sé að ræða, bæði er varðar 

uppbyggingu og flækjustig orða og setninga. Í niðurstöðum verður ítarleg greining gerð á talgreiningu 

þátttakenda bæði á orða- og setningalistum auk þess sem leitast verður við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum:  

1. Eru orðalistarnir 10 tölfræðilega jafngildir? 

2. Eru setningalistarnir 8 tölfræðilega jafngildir? 

3. Er marktækur munur á talgreiningarskori milli orðalista annars vegar og setningalista hins 

vegar? 

4. Er það mat óháðra aðila (venjulegra málnotenda) að setningar í setningalistum hljómi 

eðlilega?  

5. Er samræmi á milli mats á eðlileika setninga hjá óháðum aðilum og talgreiningarskors 

þátttakenda? 

Fyrir bandaríska kuðungsígræðsluþega er mælt með að MSTB sé notað bæði í klíník og 

rannsóknum. Með því að búa til sambærilega matslista fæst sá vísindalegi ávinningur að hægt verður 

að bera saman íslenska kuðungsígræðsluþega við bandaríska, bæði þegar kemur að klínískum 

aðstæðum og rannsóknarniðurstöðum. 
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3 Efni og aðferðir 

Eftirfarandi rannsókn skiptist í megindráttum í þrjá hluta. Í fyrsta hlutanum var unnið að þróun nýrra 

íslenskra talgreiningalista fyrir fullorðna kuðungsígræðsluþega með CNC orðalista og AzBio 

setningalista sem fyrirmynd. Þegar listarnir voru fullbúnir voru útbúnar upptökur með listunum en 

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands stóð straum af kostnaði við upptökur.  

Næsti hluti fólst í forprófun nýrra íslenskra talgreiningalista á fullheyrandi einstaklingum. 

Heyrnarskimun á þátttakendum var því nauðsynlegur partur af rannsóknarferlinu. Með forprófun er hægt 

að fá vísbendingar um hvort listarnir séu jafngildir sem er afar mikilvægur þáttur í listum sem þessum 

þar sem endurteknar prófanir eiga sér stað. Einnig fást upplýsingar um hvort þurfi að laga eða breyta 

listum og hvaða orð og/eða setningar þurfi að endurskoða út frá fjölda og eðli villna sem fram koma í 

forprófuninni. 

Þriðji hlutinn fólst í mati á eðlileika setninga í nýjum íslenskum setningalista. Nauðsynlegt er meðal 

annars að skoða hvort ákveðnir þættir geti haft áhrif á það ferli sem endurtekning setninga felur í sér. 

Þessir þættir geta t.d. verið flókin málfræði eða erfiðleikar við að skilja merkingarlegt samhengi (Kemper 

og Sumner, 2001). Setningarnar voru metnar eðlilegar af sérfræðingum við þróun listans en í þessum 

hluta var leitað eftir mati á eðlileika hjá venjulegum málnotendum. Með því var hægt að skoða hvort mat 

óháðra aðila væri í samræmi við niðurstöður úr forprófun setningalistanna. 

3.1 Hluti A – þróun íslenskra talgreiningalista 

Talgreiningalistar voru búnir til með MSTB listana sem fyrirmynd. Um er að ræða orðalista og 

setningalista með uppbyggingu nokkuð sambærilega CNC orðalistum og AzBio setningalistum. Þess 

ber að geta að listarnir voru ekki þýddir heldur unnir út frá sérkennum íslenskunnar með tilliti til 

setningagerðar og orðhlutafræði auk hljóðfræði og hljóðkerfisfræði.  

3.1.1 Íslenskir orðalistar - framkvæmd 

Líkt og í CNC listunum var ákveðið að íslensku orðalistarnir yrðu tíu talsins með 50 orðum hver. CNC 

listarnir (þ.e. Consonant-Nucleus-Consonant) eru alfarið byggðir upp á eins atkvæða CVC orðum þar 

sem C merkir samhljóð og V sérhljóð. Fjöldi eins atkvæða orða er mun minni í íslensku en ensku og er 

því í raun ómögulegt verk að fylla tíu 50 orða lista með íslenskum eins atkvæða orðum með CVC formi. 

Líkt og áður hefur komið fram eru tveggja atkvæða orð aftur á móti mun algengari í íslensku máli 

(Másdóttir, 2018). Út frá algengis sjónarmiðum var því ákveðið að íslensku listarnir myndu, auk eins 

atkvæða orðanna, einnig innihalda jafnmörg tveggja atkvæða orð á CVCV formi. Eins og tveggja 

atkvæða orð eru því 20 talsins í íslensku listunum. Þar að auki eru 10 orðleysur í hverjum lista þar sem 

þær eru taldar veita áreiðanlega niðurstöðu á greiningu málhljóða (Dubno og Dirks, 1982; Dubno, Dirks 

og Langhofer, 1982). Orðleysurnar eru allar eins atkvæða orð á CVC formi. 

Ekki var hægt að finna upplýsingar um algengi íslensku orðanna sem notaðir voru í listunum líkt og 

gert var við hönnun CNC listanna (Peterson og Lehiste, 1962). Þess í stað var megin áhersla lögð á 

jafna dreifingu málhljóða milli lista. Áður hefur verið fjallað um að ekki sé þörf á að gæta að þessu 

jafnvægi á listum sem gerðir eru á ensku og hægt sé að velja orð af handahófi fyrir sömu útkomu (Martin, 
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Champlin og Perez, 2000). Ekki er hægt að yfirfæra þær niðurstöður yfir á íslenska lista enda talgreining 

að mestu háð hverju tungumáli fyrir sig (Valimaa, Maatta, Lopponen og Sorri, 2002b). Því var orðum 

raðað gaumgæfilega á listana þannig að jafnvægi myndi ríkja á milli þeirra. Gætt var að samræmi í fjölda 

raddaðra og óraddaðra hljóða auk langra og stuttra sérhljóða. Í orðunum var lagt upp með að öll möguleg 

samhljóð og sérhljóð kæmu fram. Í orðleysum voru aftur á móti valin tíu algengustu samhljóð í framstöðu 

út frá niðurstöðum rannsóknar Másdóttir og Stokes (2016) sem fjallar um algengi samhljóða í tali 

íslenskra barna á aldrinum 2;4 – 3;4 ára. Ekki eru til íslenskar rannsóknir á tíðni málhljóða í talmáli 

fullorðinna. 

Uppbygging nýju íslensku orðalistanna var eftirfarandi: 

1. Hver listi er með 20 eins atkvæða orðum, 20 tveggja atkvæða orðum og 10 eins atkvæða 

orðleysum.  

2. Uppbygging eins atkvæða orða er samhljóð-sérhljóð-samhljóð (e. Consonant-Vowel-

Consonant, eða CVC) líkt og hús, fimm og þeim: 

2.1. Hver listi inniheldur öll samhljóð í framstöðu nema /c/, /cʰ/, /l̥/, /n̥/, og /ç/. Þessi hljóð koma 

aftur á móti fyrir í tveggja atkvæða orðum. Ástæðan fyrir því að þessi tilteknu hljóð voru 

ekki með á eins atkvæða listunum helgast af því að ekki var unnt að finna nógu mörg orð 

með þessum upphafshljóðum sem dekkað gætu alla 10 listana. 

2.2. Hver listi inniheldur öll samhljóð sem möguleg eru í bakstöðu eins atkvæða orða. 

Tvöfaldur samhljóði í bakstöðu er leyfður. 

2.3.  Hver listi inniheldur öll sérhljóð íslenskunnar. 

2.4. Fullkomins samræmis er gætt milli fjölda stuttra og langra sérhljóða milli lista. 

2.5. Fullkomins samræmis er gætt í fjölda raddaðra og óraddaðra hljóða milli lista. 

3. Uppbygging tveggja atkvæða orða er samhljóð-sérhljóð-samhljóð-sérhljóð (e. CVCV) líkt og 

sími, kenna og túni:  

3.1. Hver listi inniheldur öll samhljóð í framstöðu nema /k/ og /kʰ/ en í staðinn koma hljóðin /c/, 

/cʰ/. Vegna hljóðfræðilegs skyldleika /l̥/, /n̥/, og /ç/ eru þau sett saman í einn flokk. 

3.2. Hver listi inniheldur öll samhljóð í innstöðu. 

3.3. Tvöfaldur samhljóði í innstöðu er leyfður. 

3.4. Hver listi inniheldur öll sérhljóð í fyrra atkvæði orðsins. 

3.5. Fullkomins samræmis er gætt milli fjölda stuttra og langra sérhljóða milli lista. 

3.6. Fullkomins samræmis er gætt í fjölda raddaðra og óraddaðra hljóða milli lista. 

4. Uppbygging eins atkvæða orðleysa er samhljóð-sérhljóð-samhljóð (e. CVC) líkt og ræm, döss 

og sók: 

4.1. Tíu samhljóð í framstöðu valin út frá algengustu samhljóðum í tali íslenskra barna (sjá 

umfjöllun hér fyrir ofan). 

4.2. Hver listi inniheldur öll samhljóð sem möguleg eru í bakstöðu eins atkvæða orða nema /x/ 

sem kemur fyrir í eins atkvæða orðum. Tvöfaldur samhljóði í bakstöðu leyfður. 

4.3. Fimm einhljóð og fimm tvíhljóð valin fyrir samræmi milli lista. 

4.4. Fullkomins samræmis er gætt milli fjölda stuttra og langra sérhljóða milli lista. 

4.5. Fullkomins samræmis er gætt í fjölda raddaðra og óraddaðra hljóða milli lista. 
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Eitt stig er gefið fyrir hvert málhljóð. Ekki er gefið stig fyrir síðasta málhljóðið í tveggja atkvæða 

orðunum því að í langflestum tilfellum er um beygingarendingu að ræða þar sem orðin enda ýmist á /a/, 

/ɪ/ eða /ʏ/. Mest eru því gefin þrjú stig fyrir hvert orð.  

3.1.2 Íslenskir setningalistar - framkvæmd 

Líkt og í AzBio setningalistum eru íslensku listarnir átta talsins með 20 setningum hver. Íslensku 

setningarnar eru mislangar eða allt frá fjórum upp í ellefu orð. Áður hefur verið fjallað um að við hönnun 

AzBio listanna hafi verið lagt upp með að setningarnar væru í takt við samtímaþekkingu fullorðinna 

einstaklinga. Engin sérnöfn voru í setningunum en að öðru leyti var ekki farið eftir neinum sérstökum 

reglum varðandi málhljóð, orðaforða eða erfiðleikastig setninga. Reynt var að byggja setningarnar 

þannig upp að ekki reyndist auðvelt að giska á einstaka orð út frá samhengi (Spahr o.fl., 2012). Við 

hönnun íslensku setningalistanna var reynt að vinna út frá þessum sömu viðmiðum sem sett voru upp 

við þróun AzBio listanna. Í íslensku listunum var að auki sett upp formúla fyrir hvern lista þar sem fram 

kemur hvers konar setningagerðir eiga að koma fram og einnig hversu margar. Það var gert til að stuðla 

að jafnvægi milli lista og endurspegla breytileikann sem kemur fram í íslenskri setningagerð. 

Heildarfjöldi orða í hverjum og einum AzBio lista er misjafn eða allt frá 135 - 159 (Auditory Potential, 

2011). Við samningu íslensku listanna var þess gætt að hafa sem jafnastan orðafjölda milli lista og er 

hver listi því ýmist með samtals 140 eða 141 orð. Við prófun er gefið 1 stig fyrir hvert orð sem endurtekið 

er rétt.  

Setningafræðileg formúla íslensku listanna er eftirfarandi: 

Fjórar setningar með germynd án aukasetningar. Dæmi: Hann fór í skólann á laugardaginn. 

Fjórar setningar með germynd með aukasetningu. Dæmi: Þetta er barnið sem datt úr rólunni. 

Ein þolmyndasetning. Dæmi: Mér var hjálpað af góðu fólki. 

Tvær kjarnafærslusetningar. Dæmi: Í gær vann ég margar milljónir í lottóinu. 

Fimm setningar með blönduðum setningagerðum. Dæmi: Rútan fór útaf veginum í hálkunni í 
gær. 

Ein setning sem gæti haft í för með sér hljóðfræðilegan rugling. Dæmi: Þessir kjólar eru þínir. 

Einn málsháttur. Dæmi: Oft verður tré úr mjúkum kvisti. 

Einn frasi úr daglegu máli: staðhæfing. Dæmi: Ég þarf ekki að læra heima. 

Einn frasi úr daglegu máli: spurning. Dæmi: Hvernig verður veðrið á morgun? 

Setningafræðilegur eðlileiki setninga var metinn af fjórum sérfræðingum um íslenska hljóð- og 

málfræði og setningum breytt út frá athugasemdum þeirra. Auk þess voru fimm óháðir aðilar (venjulegir 

málnotendur) valdir til að meta eðlileika setninganna út frá rituðu máli, óháð talgreiningu. Þetta er 

mikilvægur liður í því að tryggja að villur komi upp vegna þátta sem rekja má til talgreiningar frekar en 

óeðlileika prófsetninga. Fjallað verður nánar um mat óháðu aðilanna í kafla 3.3.  
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3.1.3 Upptökur á talgreiningalistum 

Líkt og í CNC og AzBio listunum voru upptökur á listunum notaðar við prófanir. Við upptöku bandarísku 

CNC listanna voru öll orðin lesin upp af karlmanni. Vegna mismunandi tíðni kven- og karlradda (Davies 

og Goldberg, 2006) var ákveðið að ein kona og einn karlmaður myndu lesa inn bæði orð og setningar á 

upptöku sem notuð yrði við forprófun íslensku orðalistanna. Lesarar voru báðir á fimmtugsaldri og þess 

var gætt að þeir ættu ekki við raddveilur að stríða, þ.e. raddir þurftu að hljóma eðlilega. Á hverjum 

orðalista lásu hvort um sig tíu eins atkvæða orð, tíu tveggja atkvæða orð og fimm eins atkvæða orðleysur 

sem koma fyrir í handahófskenndri röð. 

Við upptökur á AzBio setningum, í bandarísku útgáfunni, voru tvær konur og tveir karlmenn sem sáu 

um upplestur. Við upptökur á íslensku setningalistunum voru aftur á móti sömu tvær raddirnar notaðar 

og við upptökur á orðalistunum. Las hvor lesari 10 setningar á hverjum lista fyrir sig.  

Upptökur á orða- og setningalistum fóru fram í heimastúdíói. Upptökubúnaður var Software Reaper 

v.5.79, hljóðnemi Røde NT2.5A og hljóðkort Lexicon I O-82. Allar upptökur voru gerðar með 44100 

sömplunar tíðni (e. sample frequency) og í 24 bita gæðum. Lesari sat rúmlega 15 sm frá hljóðnemanum 

og fékk þau fyrirmæli að vera sem eðlilegastur í tali þannig að ekki væri um að ræða of hægt tal eða 

óvenjulegan skýrleika. Hljóðið frá lesurum var jafnað (e. normalized) svo ekki yrði misræmi í hljóðstyrk. 

Milli orða voru þrjár sekúndur en sex milli setninga. Með því fengu þátttakendur nægan tíma til 

endurtekningar án þess að stoppa þyrfti upptöku. Þegar upptökum var lokið fóru rannsakandi og 

leiðbeinandi verkefnis yfir upptökurnar hvor í sínu lagi. Í ljós komu nokkrir hnökrar sem voru lagaðir áður 

en forprófun hófst. 

3.2 Hluti B – forprófun orða- og setningalista 

3.2.1 Þátttakendur 

Þátttakendur í forprófun orða- og setningalista voru 10 fullheyrandi einstaklingar á aldrinum 41 – 73 ára. 

Þar af voru sex konur og fjórir karlmenn með margvíslegan bakgrunn er varðar menntun og atvinnu. Um 

hentugleikaúrtak var að ræða þar sem aldursviðmið var 40 ára og eldri því íslenskir fullorðnir 

kuðungsígræðsluþegar eru flestir á þeim aldri (Þóra Másdóttir munnleg heimild, 20. desember 2017). 

Þar sem eðlileg heyrn var eitt af skilyrðum fyrir þátttöku, þótti nauðsynlegt að byrja á að skima heyrn hjá 

hverjum og einum einstaklingi. Samtals komu 24 einstaklingar í heyrnarskimun og þar af stóðust tíu 

skimunina (sjá nánar hér að neðan) og gátu haldið áfram þátttöku.  

Reynt var að hafa nokkuð jafna aldursdreifingu hjá þátttakendum og tókst það betur hjá konunum en 

körlunum þar sem enginn karl eldri en 50 ára stóðst heyrnarskimun. Því voru karlmennirnir einungis á 

aldursbilinu 40 – 50 ára. Meðalaldur karlanna var 45 ára og kvennanna 57 ára. Fjölda þátttakenda á 

hverju aldursbili má sjá í töflu 2. 
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Tafla 2. Dreifing þátttakenda eftir kyni og aldri. 

Aldursbil Konur Karlar Samtals 

40 – 49 ára 2 4 6 

50 – 59 ára 2 0 2 

60 – 69 ára 1 0 1 

70 – 79 ára  1 0 1 

Samtals 6 4 10 

 

3.2.2 Mælitæki - heyrnarskimun 

Heyrnarskimun var framkvæmd í hljóðeinangruðum klefa með TDH39 heyrnartólum eða 3A 

heyrnartólum í hlust. Notast var við viðurkenndan og kvarðaðan (e. calibrated) heyrnarmæli frá 

Interacoustics, Affinity með Affinity suite.  

3.2.3 Mælitæki – talgreiningalistar 

Í kafla 3.1 er sagt frá hönnun og uppbyggingu bæði orða- og setningalista sem lagðir voru fyrir þá 

þátttakendur sem stóðust heyrnarskimun.  

Forprófun listanna fór fram í hljóðeinangruðum klefa með TDH39 heyrnartólum. Listarnir voru spilaðir 

með Windows media player og var styrkur upptöku stilltur á 60 dB sem telst vera eðlilegur talstyrkur 

(PubMed Health, 2017). Prófun fór fram í gegnum viðurkenndan og kvarðaðan (e. calibrated) 

heyrnarmæli frá Interacoustics, Affinity með Affinity suite. Í klefanum var einnig hljóðnemi sem var 

tengdur í heyrnartól rannsakanda. 

3.2.4 Framkvæmd 

Heyrnarskimun fór fram á Heyrnar- og talmeinastöð Íslands og var framkvæmd ýmist af heyrnarfræðingi 

eða heyrnar- og talmeinafræðingi en rannsakandi var einnig viðstaddur skimunina. Til að geta tekið þátt 

í forprófun matslista þurftu þátttakendur að hafa eðlilega heyrn en ef einstaklingur heyrir hljóð við 20 dB 

eða minna á öllum tíðnisviðum telst heyrn hans vera eðlileg (Wilson o.fl., 2017). Heyrn á báðum eyrum 

var skimuð í hljóðeinangruðum klefa þar sem gefnir voru tónar í heyrnartól við 20 dB á tíðnisviðum 250, 

500, 1000, 2000, 4000 og 6000 Hz. Fyrirmæli voru gefin til einstaklinga um að ýta á þar til gerðan takka 

í hvert skipti sem hljóð heyrðist í heyrnartólunum. Ekki voru prófuð hljóð við lægri styrk en 20 dB þar 

sem það hafði ekki þýðingu fyrir þessa rannsókn. Ef einstaklingar heyrðu ekki hljóð við 20 dB voru 

tónarnir smám saman gefnir við hærri styrk þar til þeir heyrðu hljóðið. Prófandi skráði bæði styrk og tíðni 

hljóða sem einstaklingar heyrðu. Þeir 14 sem ekki stóðust skimun, fengu stutta lýsingu á eðli og umfangi 

heyrnarskerðingarinnar og hvernig þeir ættu að bregðast við niðurstöðunum. Þeim sem stóðust 

skimunina var aftur á móti gefinn tími í forprófun matslista. Ýmist fóru þátttakendur beint í forprófun eftir 

skimun eða þeir komu aftur á þeim tíma sem hentaði þeim.  

Forprófun orða- og setningalista fór einnig fram á Heyrnar- og talmeinastöð Íslands og var unnin af 

rannsakanda. Þátttakendur fengu nánari upplýsingar um markmið og tilgang prófunar. Þeir voru 
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upplýstir um skipulag prófunarinnar og þeim sagt að helmingur listanna væri lesinn af karlmanni og hinn 

helmingurinn af kvenmanni. Þeir voru einnig upplýstir um að hluti orðanna í orðalistunum væru orðleysur 

sem hefðu enga merkingu. Þátttakendur voru beðnir um að endurtaka það sem þeir heyrðu af 

upptökunni og ef þeir væru í vafa, að segja þá það sem þeim fannst þeir heyra.  

Líkt og áður sagði fór prófunin fram í hljóðeinangruðum klefa. Þátttakendur voru látnir snúa að gleri 

klefans þannig að rannsakandi sæi andlit þeirra. Passað var upp á að þeir sæu ekki prófblöðin sem 

rannsakandi merkti svörin á. Þátttakendur hlustuðu á orð og setningar gegnum heyrnartól og endurtóku 

það sem þeir heyrðu. Rannsakandi heyrði tal þátttakenda gegnum heyrnartól sem tengd voru við 

hljóðnema inn í klefanum. Þar sem erfitt getur reynst að greina mun á sumum hljóðum, fylgdist 

rannsakandi grannt með munnsvæði þátttakenda við prófunina, en með því gat hann séð hvaða málhljóð 

þátttakendur endurtóku út frá myndunarstað hljóðanna.  

Við prófun var í fyrstu helmingur orðalistanna spilaður og svo helmingur setningalistanna. 

Þátttakendur voru látnir vita áður en skipt var yfir í spilun setningalista. Til að forðast þreytuáhrif var gert 

tíu mínútna hlé þar sem þátttakendum var boðið upp á hressingu. Því næst var spilaður seinni helmingur 

orðalista og seinni helmingur setningalista. Prófunin með hléi tók nákvæmlega 55 mínútur.  

Upprunalegu CNC orðalistarnir eru prófaðir án bakgrunnshávaða á meðan að AzBio setningalistar 

eru prófaðir með og án bakgrunnshávaða. Bakgrunnshávaða þarf að búa til með ákveðnum hætti. Dæmi 

um bakgrunnshávaða væri samfellt tal fjögurra einstaklinga (Auditory Potential, 2011). Vegna mikils 

umfangs þessa 30 eininga verkefnis var horfið frá því að prófa þátttakendur í bakgrunnshávaða líkt og 

MSTB kveður á um. Sú prófaðferð þarfnast mikils undirbúnings og verður hugsað sem næsta skref í átt 

að stöðlun listanna. 

3.2.5 Tölfræðileg úrvinnsla 

Almenn línuleg blönduð líkön (e. generalized linear mixed models) fyrir tvíkostadreifingu (e. binomial 

regression) voru notuð í tölfræðigreiningu. Slembiþáttur (e. random effect) var notaður til að taka til 

greina innri fylgni á svörum þátttakenda (Bates o.fl. 2015). Til að bera saman meðal svarhlutföll og kanna 

hvort marktækur munur var á milli þeirra var notað kí-kvaðrat próf fyrir blönduð líkön. Tölfræðiúrvinnsla 

var framkvæmd í tölfræðiforritinu R (R Core Team 2018). 

3.3 Hluti C – eðlileiki setninga 

3.3.1 Þátttakendur 

Þátttakendur voru fimm óháðir aðilar/venjulegir málnotendur á aldrinum 50 – 66 ára. Þar af voru þrjár 

konur og tveir karlar með mismunandi menntunarstig og bakgrunn. Um hentugleikaúrtak var að ræða 

og sett skilyrði voru að einstaklingar væru 40 ára eða eldri líkt og þátttakendur í forprófun. Auk þess 

máttu þeir ekki hafa sérfræðiþekkingu á íslenskri setningafræði.  

3.3.2 Mælitæki 

Íslenski setningalistinn, sem lýst var í kafla 3.1.2, var í heild sinni lagður fyrir þátttakendur en hann 

inniheldur samtals 160 setningar. Auk þess voru lagðar fyrir 16 ótækar viðbótarsetningar sem voru ýmist 

sex eða átta orð að lengd. Þátttakendum var ætlað að meta eðlileika setninganna á fimm punkta Likert- 



  

42 

kvarða og höfðu þeir valmöguleika um að merkja við „eðlileg setning“, „nokkuð eðlileg setning“, 

„hlutlaus“, „nokkuð óeðlileg setning“ og „óeðlileg setning“. Setningarnar og kvarðinn voru sett inn í 

Google forms sem er þægileg leið til að búa til kannanir og safna gögnum. Forritið gerði rannsakanda 

kleift að senda þátttakendum matið þannig að þeir gætu unnið það á þeim tíma sem þeim hentaði auk 

þess sem það auðveldaði úrvinnslu á svörum.  

3.3.3 Framkvæmd 

Setningar úr íslenska setningalistanum höfðu við þróun listanna verið metnar setningafræðilega 

eðlilegar af fjórum sérfræðingum. Sömu setningar voru lagðar fyrir venjulega málnotendur auk þess sem 

16 ótækum setningum var bætt við sem ekki voru hluti af íslensku setningalistunum. Ótæku setningarnar 

voru samdar sérstaklega fyrir matið og var ætlað að gefa þátttakendum tækifæri á að meta einnig 

setningar sem metnar höfðu verið óeðlilegar af rannsakanda og leiðbeinanda.  

Setningar voru sendar þátttakendum með tölvupósti í gegnum Google forms og þeir beðnir um að 

meta hvort þeim fannst setningauppbygging og orðaröð verða eðlileg eða rétt. Sérstaklega var tekið 

fram að ekki ætti að meta setningarnar út frá stafsetningu eða merkingu. Þegar þátttakendur höfðu lokið 

við matið sendu þeir svörin á rafrænu formi til baka í Google forms skjalið. Þar var svörum þátttakenda 

safnað saman og greining gerð á svörum þeirra.  
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4 Niðurstöður 

4.1 Forprófun orðalista 

Tíu fullheyrandi einstaklingar tóku þátt í forprófun nýrra íslenskra orðalista. Á mynd 3 má sjá hlutfall 

réttrar málhljóðagreiningar á hverjum lista fyrir sig en gefið var eitt stig fyrir hvert rétt málhljóð. Meðaltal 

á hlutfalli réttra málhljóða úr öllum listum var 98,93% en meðaltalsskor á listum lá á bilinu 98,27% - 

99,53%. Lægsta skorið var á orðalista 1 og það hæsta á orðalista 3.  

 

 

Mynd 3. Hlutfall réttrar málhljóðagreiningar í forprófun nýrra íslenskra orðalista. 

 

Þegar allir listar eru teknir saman eru málhljóðin sem þeir hafa að geyma samtals 1.500. Þar af 

greindu þátttakendur 1.343 málhljóð rétt (sjá mynd 4). Um 90% málhljóða eru því rétt greind. 

 

 

Mynd 4. Fjöldi tilfella þar sem greining málhljóða var rétt og þar sem hún var röng. 
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Á hverjum orðalista voru eins og tveggja atkvæða orð hvort um sig 20 talsins á meðan að orðleysur 

voru tíu. Eins og fram kom hér að framan var ekki gefið fyrir síðasta sérhljóðið í tveggja atkvæða orðum. 

Á mynd 5 má sjá hvernig röng málhljóðagreining raðast eftir því hvort um orðleysur er að ræða eða eins 

og tveggja atkvæða orð. Í flestum tilfellum var um ranga málhljóðagreiningu að ræða í orðleysum eða 

samtals 56,7%. Í tíu orðum komu fram sömu hljóðaskipti4 hjá fjórum eða fleiri þátttakendum. Tvö af 

þessum orðum eru raunveruleg orð og átta eru orðleysur.  

 

 

Mynd 5. Hlutfall af rangt greindum málhljóðum flokkuð út frá eins atkvæða orðum, tveggja atkvæða 
orðum og orðleysum.  

 

Þegar þátttakendur endurtóku rangt hljóð var í langflestum tilfellum önghljóði skipt út fyrir annað 

önghljóð, nefhljóði skipt út fyrir annað nefhljóð og lokhljóði skipt út fyrir annað lokhljóð. Með öðrum 

orðum, þátttakendur héldu sig oftast við sama myndunarhátt í svörum sínum. Sjö sinnum var þó önghljóð 

sett í staðinn fyrir lokhljóð og aðeins einu sinni var lokhljóð sett í staðinn fyrir önghljóð. Einnig var eitt 

stakt tilvik þar sem hliðarhljóð var sett í stað sveifluhljóðs (hvort tveggja svokölluð mjúkhljóð; e. liquids). 

Fimm sinnum var raddað hljóð sett í stað óraddaðs hljóðs og tvisvar var óraddað hljóð sett í stað 

raddaðs. Í 15 tilfellum var samhljóði bætt fyrir framan framstöðuhljóðið þannig að úr varð klasi í 

framstöðu.  

                                                      

 

 

 

4 Hér er orðið hljóðaskipti notað þegar þátttakandi hefur endurtekið orð með því að skipta út einu 

hljóði fyrir annað, hvort sem um er að ræða hljóð í framstöðu, innstöðu eða bakstöðu. Dæmi um slíkt 

væri að orðið þín væri endurtekið sem fín. 
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Í aðeins átta tilfellum var sérhljóðið rangt greint. Fimm sinnum var [u] sett í staðinn fyrir /ou/. Önnur 

sérhljóðaskipti komu fram einu sinni (/u/ varð [i], /œ/ varð [ɔ] og /u/ varð [ou]). Aðeins einu sinni kom 

ruglingur á stuttu og löngu sérhljóði þar sem það stutta var sett í stað þess langa í raunverulegu eins 

atkvæða orði. 

Sérstaklega voru skoðuð hljóðaskipti sem komu fyrir fimm sinnum eða oftar. Í töflu 3 má sjá níu 

algengustu hljóðaskiptin og skyldleika þessara málhljóða. Lang flest hljóðaskipti koma fram milli 

samhljóðanna /f/ og /θ/ og svo /n/ og /m/ en bæði pörin hafa sama myndurnarhátt og svipað tíðnisvið. 

Hljóðaskipti meðal sérhljóða eru mun sjaldgæfari en aðeins í einu tilfelli falla þau undir viðmiðið (fimm 

sinnum eða oftar).  

 

Tafla 3. Algengustu hljóðaskiptin og hljóðkerfisfræðilegur skyldleiki og tíðnisvið þessara málhljóða. 

 

Hljóðaskipti sem 

koma fyrir tvisvar 

eða oftar 

Fjöldi 

skipta 

Hljóðkerfisfræðilegur skyldleiki 

málhljóða 

Tíðnisvið málhljóða 

/f/ verður [θ] 34 Sami myndunarháttur  Bæði málhljóð liggja á bilinu 

6000 – 8000 Hz 

/n/ verður [m] 29 Sami myndunarháttur  Bæði málhljóð liggja á bilinu 

250 – 500 Hz 

/θ/ verður [f] 26 Sami myndunarháttur  Bæði málhljóð liggja á bilinu 

6000 – 8000 Hz 

/m/ verður [n] 12 Sami myndunarháttur Bæði málhljóð liggja á bilinu 

250 – 500 Hz 

/k/ verður [t] 8 Sami myndunarháttur  Bæði málhljóð liggja á bilinu 

6000 – 8000 Hz 

/l/ verður [pl] 8 Stakt hljóð verður að klasa /l/ liggur á bilinu 500 – 1000 

Hz en erfitt er að meta 

tíðnisvið klasans 

/p/ verður [t] 5 Sami myndunarháttur Bæði málhljóð liggja á bilinu 

6000 – 8000 Hz 

/p/ verður [v] 5 Frábrugðinn myndunarháttur, 

annað varamælt en hitt tvívaramælt  

/p/ liggur á bilinu 6000 – 

8000 Hz en /v/ á bilinu 500 – 

1000 Hz 

/ou/ verður [u] 5 Bæði sérhljóð eru kringd og 

uppmælt. Tvíhljóðið /ou/ er 

samband hljóðgildanna /ɔ/ og /u/. 

Bæði málhljóð liggja á bilinu 

500 – 2000 Hz 

 

 

Á mynd 6 má sjá rétta hljóðgreiningu út frá stöðu innan orðs. Rétt greining málhljóðs í framstöðu var 

að meðaltali 98% (á bilinu 95,4%-99,4%), í innstöðu 99,8% (á billinu 99,4%-100%) og bakstöðu 99% (á 

bilinu 98,2%-99,6%.). Flest hljóðaskipti koma því fram á samhljóði í framstöðu en fæst á sérhljóði í 

innstöðu. 
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Mynd 6. Hlufall rétt greindra málhljóða út frá stöðu þeirra innan orðs. Samhljóðar eru í framstöðu og 
bakstöðu en sérhljóðar í innstöðu. 

 

4.2 Forprófun setningalista 

Tíu fullheyrandi einstaklingar tóku þátt í forprófun nýrra íslenskra setningalista. Á mynd 7 má sjá hlutfall 

á réttri talgreiningu þátttakenda þar sem eitt stig var gefið fyrir hvert rétt orð. Meðaltal réttrar talgreiningar 

allra listanna var 99,6%. Meðaltalsskor þeirra lá á bilinu 99,4% - 99,8% þar sem skorin voru lægst á 

setningalistum 2 og 6 og hæst á setningalistum 5 og 7. 

  

 

Mynd 7. Hlutfall réttra svara í forprófun nýrra íslenskra orðalista. 

 

Þegar allir listar voru teknir saman voru orðin samtals 1.124. Þar af voru 1.079 endurtekin rétt í 

forprófun setningalista (sjá mynd 8). Um 96% orða voru því rétt endurtekin. 
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Mynd 8. Fjöldi tilfella þar sem endurtekið orð í talgreiningu var rétt og þar sem það var rangt. 

 

Setningar á listunum voru 4 – 11 orð með misjöfnum atkvæðafjölda. Um 57% rangt greindra setninga 

voru 8 – 11 orð og 15 – 19 atkvæði. Sérstaklega voru skoðaðar þær setningar þar sem röng talgreining 

kom fram hjá tveimur eða fleiri þátttakendum. Á mynd 9 kemur fram um hvers konar setningagerðir var 

að ræða í þessum setningum. Flestar talgreiningavillur komu fram í blönduðum setningagerðum. 

 

 

Mynd 9. Setningagerðir þar sem kom fram röng talgreining hjá tveimur þátttakendum eða fleiri. 
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4.3 Jafngildi orðalista 

Borin voru saman meðal svarhlutföll allra orðalista og marktækur munur á milli þeirra kannaður með því 

að nota almenn línuleg blönduð líkön fyrir tvíkostadreifingu. Niðurstöður koma fram í töflu 4 og sýna að 

ekki kemur fram marktækur munur ef miðað er við marktektarmörkin α = 0,05. Enginn listi er marktækt 

frábrugðinn öðrum og teljast listarnir því jafngildir. Mestur er munurinn á milli orðalista 1 og orðalista 3 

en þó er ekki um marktækan mun á ræða (p=0,0595).  

 

Tafla 4. Samanburður á meðal svarhlutföllum allra orðalista.  

Samanburður1 Samanburður 2 p - gildi 

Orðalisti 1 Orðalisti 2 0.4332 

Orðalisti 1 Orðalisti 3 0.0595 

Orðalisti 1 Orðalisti 4 0.6805 

Orðalisti 1 Orðalisti 5 0.9993 

Orðalisti 1 Orðalisti 6 0.5576 

Orðalisti 1 Orðalisti 7 0.9351 

Orðalisti 1 Orðalisti 8 0.7894 

Orðalisti 1 Orðalisti 9 0.9968 

Orðalisti 1 Orðalisti 10 0.7894 

Orðalisti 2 Orðalisti 3 0.9807 

Orðalisti 2 Orðalisti 4 1.0000 

Orðalisti 2 Orðalisti 5 0.8683 

Orðalisti 2 Orðalisti 6 1.0000 

Orðalisti 2 Orðalisti 7 0.9955 

Orðalisti 2 Orðalisti 8 0.9999 

Orðalisti 2 Orðalisti 9 0.9249 

Orðalisti 2 Orðalisti 10 0.9999 

Orðalisti 3 Orðalisti 4 0.8906 

Orðalisti 3 Orðalisti 5 0.2501 

Orðalisti 3 Orðalisti 6 0.9476 

Orðalisti 3 Orðalisti 7 0.6080 

Orðalisti 3 Orðalisti 8 0.8103 

Orðalisti 3 Orðalisti 9 0.3220 

Orðalisti 3 Orðalisti 10 0.8103 

Orðalisti 4 Orðalisti 5 0.9749 

Orðalisti 4 Orðalisti 6 1.0000 
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Orðalisti 4 Orðalisti 7 0.9999 

Orðalisti 4 Orðalisti 8 1.0000 

Orðalisti 4 Orðalisti 9 0.9904 

Orðalisti 4 Orðalisti 10 1.0000 

Orðalisti 5 Orðalisti 6 0.9367 

Orðalisti 5 Orðalisti 7 0.9997 

Orðalisti 5 Orðalisti 8 0.9922 

Orðalisti 5 Orðalisti 9 1.0000 

Orðalisti 5 Orðalisti 10 0.9922 

Orðalisti 6 Orðalisti 7 0.9993 

Orðalisti 6 Orðalisti 8 1.0000 

Orðalisti 6 Orðalisti 9 0.9697 

Orðalisti 6 Orðalisti 10 1.0000 

Orðalisti 7 Orðalisti 8 1.0000 

Orðalisti 7 Orðalisti 9 1.0000 

Orðalisti 7 Orðalisti 10 1.0000 

Orðalisti 8 Orðalisti 9 0.9978 

Orðalisti 8 Orðalisti 10 1.0000 

Orðalisti 9 Orðalisti 10 0.9978 

 

Að auki voru borin saman meðal svarhlutföll orðalista út frá aldri og kyni og marktækur munur á milli 

þeirra kannaður með kí-kvaðrat prófi fyrir blönduð líkön. Hvorki var um að ræða marktækan mun út frá 

aldri (χ2= 1,7018(1), p=0,19205) né kyni (χ2= 0,1482(1), p=0,70030) ef miðað er við marktektarmörkin 

α = 0,05. 

4.4 Jafngildi setningalista 

Borin voru saman meðal svarhlutföll allra setningalista og marktækur munur á milli þeirra kannaður með 

því að nota almenn línuleg blönduð líkön fyrir tvíkostadreifingu. Niðurstöður koma fram í töflu 5 og sýna 

að ekki kemur fram marktækur munur ef miðað er við marktektarmörkin α = 0,05. Enginn listi er marktækt 

frábrugðinn öðrum og teljast listarnir því jafngildir.  

 

Tafla 5. Samanburður á meðal svarhlutföllum allra setningalista.  

Samanburður1 Samanburður 2 p - gildi 

Setningalisti 1 Setningalisti 2 0.9435 

Setningalisti 1 Setningalisti 3 1.0000 
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Setningalisti 1 Setningalisti 4 0.9858 

Setningalisti 1 Setningalisti 5 0.9999 

Setningalisti 1 Setningalisti 6 0.9435 

Setningalisti 1 Setningalisti 7 1.0000 

Setningalisti 1 Setningalisti 8 0.9984 

Setningalisti 2 Setningalisti 3 0.9911 

Setningalisti 2 Setningalisti 4 1.0000 

Setningalisti 2 Setningalisti 5 0.8194 

Setningalisti 2 Setningalisti 6 1.0000 

Setningalisti 2 Setningalisti 7 0.8249 

Setningalisti 2 Setningalisti 8 0.9993 

Setningalisti 3 Setningalisti 4 0.9992 

Setningalisti 3 Setningalisti 5 0.9965 

Setningalisti 3 Setningalisti 6 0.9911 

Setningalisti 3 Setningalisti 7 0.9968 

Setningalisti 3 Setningalisti 8 1.0000 

Setningalisti 4 Setningalisti 5 0.9189 

Setningalisti 4 Setningalisti 6 1.0000 

Setningalisti 4 Setningalisti 7 0.9223 

Setningalisti 4 Setningalisti 8 1.0000 

Setningalisti 5 Setningalisti 6 0.8194 

Setningalisti 5 Setningalisti 7 1.0000 

Setningalisti 5 Setningalisti 8 0.9756 

Setningalisti 6 Setningalisti 7 0.8249 

Setningalisti 6 Setningalisti 8 0.9993 

Setningalisti 7 Setningalisti 8 0.9770 

 

Líkt og með orðalistana þá voru einnig borin saman meðal svarhlutföll orðalista út frá aldri og kyni og 

marktækur munur á milli þeirra kannaður með kí-kvaðrat prófi. Hvorki var um að ræða marktækan mun 

út frá aldri (χ2= 3,3729(1), p=0,1126) né kyni (χ2= 0,0134(1), p=0,0578) ef miðað er við 

marktektarmörkin α = 0,05. 

4.5 Tölfræðilegur samanburður á orðalistum og setningalistum 

Borin voru saman meðal svarhlutföll orðalista í heild sinni og setningalista í heild sinni og marktækur 

munur á milli þeirra kannaður með því að nota almenn línuleg blönduð líkön fyrir tvíkostadreifingu. 

Niðurstöður sýna að setningalistar eru marktækt hærri (p<0,0001) en orðalistar ef miðað er við 
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marktektarmörkin α = 0,05. Þetta gildir bæði fyrir karla (p=0,0125) og konur (p <0,0001). Munurinn er 

aðeins minni fyrir karla en þó ekki marktækt minni munur miðað við konur (p=0,0663). 

4.6 Mat óháðra aðila á eðlileika setninga 

Við samningu íslenskra setningalista voru þrír sérfræðingar í íslenskri setningafræði sem mátu 

setningarnar eðlilegar þegar kom að setningauppbyggingu og orðaröð. Sömu setningar voru lagðar fyrir 

fimm óháða aðila og þeir beðnir um að meta eðlileika setninga á fimm punkta Likert-kvarða. Á mynd 10 

má sjá hvernig þátttakendur mátu eðlileika setninga. Í 90% tilfella voru setningar metnar eðlilegar eða 

nokkuð eðlilegar. Aftur á móti var í 8,7% tilfella setningar metnar óeðlilegar eða nokkuð óeðlilegar. 

Ótækar setningar eru ekki hafðar með í niðurstöðum þar sem þær voru hvorki hluti af þeim 

setningalistum sem voru forprófaðir né í mati sérfræðinga. 

 

 

Mynd 10. Hlutfall svörunar hjá óháðum aðilum við mat á eðlileika setninga. 

 

4.7 Samræmi á milli mats á eðlileika setninga hjá óháðum aðilum og 
talgreiningarskors þátttakenda 

Mat óháðu aðilanna var sérstaklega skoðað í þeim setningum þar sem fram komu erfiðleikar við 

talgreiningu hjá tveimur eða fleiri þátttakendum. Setningarnar voru 13 talsins og var eðlileiki líkt og áður 

hefur komið fram metinn á 5 punkta Likert-kvarða. Mynd 11 sýnir dreifingu svara en af samtals 65 

svörum voru þessar tilteknu setningar metnar eðlilegar eða nokkuð eðlilegar í 76,9% tilfella. Aftur á móti 

voru setningarnar metnar óeðlilegar eða nokkuð óeðlilegar í 20% tilfella. Þegar þessar tölur eru bornar 

saman við niðurstöður úr kafla 4.5 sést að eðlileiki þessara 13 setninga telst um 13% minni en heildarmat 

á eðlileika allra setninganna. Að sama skapi eru þessar setningar frekar metnar sem óeðlilegar og er sú 

tala 11,3% hærri en heildarmat á eðlileika allra setninganna. 
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Mynd 11. Hlutfall svörunar hjá óháðum aðilum við mat á eðlileika þeirra 13 setninga sem fengu lægsta 
skorið. 

 

Á mynd 12 kemur fram hvernig setningarnar 13 voru metnar af óháðu aðilunum (L merkir listi og S merkir 

setning). Sjá má að setning nr. 15 í lista 2 og setning nr. 16 í lista 6, voru metnar eðlilegar af öllum 

aðilum. Setning nr. 16 í lista 2, setning nr. 3 í lista 3, setning nr. 14 í lista 4 og setning nr. 14 í lista 8 

voru helst metnar óeðlilegar. Af þessum 13 setningum gerðu flestir þátttakendur villu í setningu nr. 16 í 

lista 2 og í setningu nr. 12 í lista 8.  

 

 

Mynd 12. Mat óháðra aðila á setningum sem þátttakendur áttu erfiðast með að greina rétt. 
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5 Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að þróa nýja íslenska talgreiningalista fyrir fullorðna 

kuðungsígræðsluþega og forprófa þá á tíu fullheyrandi einstaklingum. Tilgangur forprófunar fólst fyrst 

og fremst í að skoða hvort listarnir væru jafngildir og varpa ljósi á þau atriði sem þyrfti að endurskoða. 

Helstu niðurstöður sýna að lítið var um ranga talgreiningu þar sem bæði orð og setningar voru í 

langflestum tilfellum endurtekin rétt. Þegar um ranga talgreiningu var að ræða á orðalistum var ruglingur 

á málhljóðum fyrst og fremst milli hljóða sem hafa sama myndunarhátt og svipað tíðnisvið. Greining 

málhljóða var oftast röng í orðleysum og á framstöðuhljóðum. Í setningalistum var um nokkuð flókna 

setningauppbyggingu að ræða í þeim setningum sem komu hvað verst út auk þess sem óháðir aðilar 

mátu þær setningar síður sem eðlilegar. Ekki kom í ljós marktækur munur innan lista sem gefur til kynna 

að um jafngilda lista sé að ræða. Aftur á móti kom fram marktækur munur á milli setningalista og orðalista 

í heild sinni þar sem talgreiningarskor setningalista var marktækt hærra en orðalista. Hér á eftir verður 

fjallað nánar um niðurstöður og ályktanir dregnar auk þess sem gefnar verða hugmyndir að næstu 

skrefum.  

5.1 Heyrnarskimun 

Þrátt fyrir að tilgangur verkefnisins hafi ekki verið sá að skoða heyrn Íslendinga 40 ára og eldri, er ekki 

úr vegi að byrja á því að fjalla stuttlega um þá heyrnarskimun sem nauðsynleg var til að sigta út 

einstaklinga sem höfðu nógu góða heyrn til að geta tekið þátt í forprófun talgreiningalistanna. Aldursbil 

þeirra kvenna sem stóðust skimun var 41 – 73 ára meðan að enginn karlmaður yfir fimmtugu stóðst 

skimunina. Voru þeir ýmist með heyrnarrit sem gaf til kynna dæmigerða hávaðaskemmd og/eða 

hækkaðan heyrnarþröskuld á efstu tíðnum sem tengja má við aldur. Samkvæmt Park o.fl. (2016) byrjar 

munur á heyrn karla og kvenna strax að koma fram á aldrinum 30 – 39 ára á tíðnum 3000 Hz og ofar 

auk þess sem hann eykst fram að sjötugu. Ekki eru til íslenskar rannskóknir til að miða við og því ljóst 

að hér er um verðugt rannsóknarefni að ræða. 

5.2 Orðalistar 

Líkt og við var að búast var meðal talgreiningarskor mjög hátt eða 98,93%. Ef við berum það saman við 

talgreiningarskor á bandarísku CNC orðalistunum þá er um afar svipað meðaltal að ræða eða 99% 

(Skinner o.fl., 2006). Það gefur vísbendingu um að erfiðleikastig listanna (íslensku og bandarísku) sé 

mjög líkt fyrir fullheyrandi einstaklinga og að vel hafi tekist til við að líkja eftir CNC listunum. Ef 

niðurstöður eru skoðaðar út frá hljóðkerfisfræðilegu sjónarhorni, kemur í ljós að ruglingur á málhljóðum 

er fyrst og fremst milli hljóða sem hafa sama myndunarhátt, þ.e. lokhljóði er ruglað saman við annað 

lokhljóð, önghljóði við annað önghljóð o.s.frv. Þetta er í takt við erlendar niðurstöður á hljóðgreiningu 

kuðungsígræðsluþega þar sem helst kom fram ruglingur á samhljóðum sem höfðu sama myndunarhátt 

(DiNino o.fl., 2016; Valimaa o.fl, 2002a). Í flestum tilfellum var óraddaða önghljóðinu /f/ ruglað saman 

við óraddaða önghljóðið /θ/. Hljóðkerfislegur skyldleiki er milli þessara tveggja málhljóða (hvorttveggja 

órödduð önghljóð) auk þess sem bæði teljast til hátíðnihljóða þar sem þau liggja á bilinu 6000 – 8000 

Hz. Hátíðnimálhljóð er einna erfiðast að greina þar sem hljóðstyrkur þeirra liggur í kringum 20 dB auk 

þess sem aldurstengd heyrnarskerðing byrjar á hátíðnihljóðum (Gates og Mills, 2005). Einstaklingar 
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með heyrnarþröskuld við 20 dB gætu því einmitt lent í erfiðleikum með að greina á milli þessara tveggja 

málhljóða. Í rannsókn Park o.fl., (2016) kemur fram að meðal heyrnarþröskuldur kvenna 40 – 49 ára sé 

rúmlega 20 dB við 6000 Hz en karla tæplega 30 dB á sömu tíðni. Meðal heyrnarþröskuldur hækkar 

síðan jafnt og þétt samfara hækkandi aldri.  

Greining á samhljóðum í framstöðu kom lakar út en í bakstöðu. Svipað villumynstur má einmitt sjá í 

málhljóðaþróun íslenskra barna þar sem flestar málhljóðavillur koma fram í framstöðu (Másdóttir, 2008). 

Bendir þetta til að einna erfiðast sé að greina málhljóð í framstöðu. Málhljóðagreining á sérhljóðum var 

hærri en á samhljóðum sem er í takt við erlendar rannsóknir (Valimaa o.fl, 2002a; Valimaa o.fl, 2002b). 

Aðeins einu sinni kom fram ruglingur á löngu og stuttu sérhljóði en Morris o.fl., (2013) tala einmitt um að 

einstaklingar með fulla heyrn nái um 100% réttri greiningu á löngu og stuttu sérhljóði. Niðurstöður þeirra 

sýna einnig að kuðungsígræðsluþegar nái um 93% réttri greiningu á því hvort um er að ræða langt eða 

stutt sérhljóð á meðan að íslenskir kuðungsígræðsluþegar virðast ekki eiga í erfiðleikum með að greina 

á milli sérhljóða eftir lengd. Endurskoða mætti orðalistana enn frekar út frá lengd hljóða þar sem ekki 

var að öllu leyti tekið tillit til þess þáttar. Í íslensku skiptir þó lengd það miklu máli merkingarlega að 

yfirleitt gerir fólk ekki slíkar villur. Það verður því verðugt viðfangsefni að bera saman árangur eftir 

tungumálum þegar að stöðlun hefur verið lokið.  

Hlutfallslega voru flestar hljóðgreiningavillur gerðar í orðleysum sem er í takt við þá umfjöllun að 

auðveldara sé að greina raunveruleg orð en orðleysur (Boothroyd og Nittrouer, 1988). Það virðist því 

sem að einstaklingar styðjist að miklu leyti við merkingu þegar þeir endurtaka orðin. Mikilvægt var talið 

að þátttakendur fengju að vita fyrirfram að listarnir innihéldu orðleysur til að koma í veg fyrir að þeir 

reyndu að búa til alvöru orð úr orðleysunum. Þegar rýnt var í villur orðleysanna sást að afar sjaldan var 

raunverulegt orð endurtekið í stað orðleysu. Það bendir til þess að þátttakendur hafi ekki fallið í þá gryfju 

að búa til merkingabært orð úr orðleysunum, heldur einfaldlega endurtekið það sem þeim fannst þeir 

heyra. Þar sem orðleysur hafa verið taldar næmari en raunveruleg orð við greiningu málhljóða (Dubno 

og Dirks, 1982; Dubno, Dirks og Langhofer, 1982), ætti það að teljast kostur fyrir nýtt íslenskt orðapróf 

að hluti þess innihaldi orðleysur.  

Íslenskan inniheldur mun fleiri órödduð hljóð heldur en enskan (Þóra Másdóttir, 2014). Þessi munur 

á tungumálum var ein af ástæðunum fyrir að lagt var í vinnu við þróun nýrra orðalista fyrir íslenskt mál 

þar sem órödduð hljóð eru talin erfiðari að greina en rödduð (Valimaa o.fl., 2002a). Niðurstöður benda 

þó til að þessi munur á tungumálunum virðist ekki skipta höfuðmáli þar sem talgreiningarskor bandarísku 

þátttakendanna á CNC listunum var mjög sambærilegt skori þátttakenda á íslensku listunum.   
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Við samningu orðalista var ekki með góðu móti hægt að finna út úr algengi þeirra orða sem notuð 

voru. Síðan þá hefur Risamálheildin5 verið opnuð almenningi sem gerir það að verkum að hægt er að 

fletta upp tíðni orða á aðgengilegan hátt. Þess má geta að óformlegt mat var gert á tíðni/notkun orðanna 

af doktorsnema í íslenskum málvísindum. Hann mat ellefu orð sem einna sjaldgæfust. Villa kom fram í 

hljóðgreiningu í tveimur af þessum orðum. Þrátt fyrir að hér virðist lítið samræmi á milli hljóðgreiningar 

og algengi orða þá væri ekki úr vegi við endurskoðun listanna, að skoða villuorð í samhengi við 

Risamálheildina auk þess sem þar væri hugsanlega hægt að finna heppilegri orð ef á þarf að halda. 

Rætt hefur verið um niðurstöður Martin, Champlin og Perez (2000) að við samningu orðalista ætti að 

vera hægt að velja orð af handahófi á lista sem þessa og sleppa þeim þáttum er snúa að tíðni og jafnri 

dreifingu málhljóða, því útkoman á talgreiningu verði sú sama. Vert er að athuga hvort þetta geti í raun 

átt við um íslensku orðalistana en vissulega hlýtur það að geta gerst þegar orðum er raðað af handahófi 

að það vanti ákveðin málhljóð á einhverja af listunum, ýmist í framstöðu, innstöðu eða bakstöðu. Hætt 

er þá við að það geti gefið skakka mynd af talgreiningu einstaklings. 

5.3 Setningalistar 

Niðurstöður forprófunar á setningalistum sýna mjög hátt talgreiningarskor þátttakenda þar sem meðaltal 

allra lista er 99,6% með lægsta skor 99,4% og hæsta 99,8%. Rannsókn Bush (2016) á jafngildi AzBio 

setningalistum sýnir nánast sömu tölur á talgreiningarskori fullheyrandi fullorðinna einstaklinga, prófaðir 

án bakgrunnshávaða. Þar var meðaltalið einnig 99,6% með lægsta skor 99,3% og hæsta 99,8%. Þar 

sem að AzBio listarnir voru fyrirmynd íslensku setningalistana, ættu þessar niðurstöður að benda til að 

vel hafi tekist til við að líkja eftir erlendu listunum. Þessi sterku líkindi efla til muna þann vísindalega 

ávinning að hægt sé að bera saman talgreiningu íslenskra og bandarískra kuðungsígræðsluþega þegar 

kemur að klínískum aðstæðum og rannsóknarniðurstöðum. 

Um helmingur þeirra setninga sem töldu eina eða fleiri villu teljast til lengri setninga í prófinu þar sem 

þær innihalda 8 – 11 orð sem telja 15 – 19 atkvæði. Ætla mætti að lengri setningar væru erfiðari þar 

sem þær gætu hugsanlega reynt meira á vinnsluminnið en hinar styttri. Kanndorp o.fl. (2017) telja að 

vinnsluminni geti einmitt haft áhrif á talgreiningu þótt heyrnrænir þættir hafi þar mest um að segja. Hér 

bendir allt til þess að lengd setninga hafi ekki áhrif á villufjölda og því megi ekki kenna álagi á 

vinnsluminni um. Sú setning sem flestir þátttakendur greindu rangt var einungis 5 orð og 7 atkvæði. 

Setningin var innan flokksins „hljóðfræðilegur ruglingur“ sem gerði það að verkum að meira reyndi á 

heyrnræna úrvinnslu og samhengi frekar en vinnsluminni. Setningin sem um ræðir var Nú er það svalt 

maður en skoða má hvort taka eigi þessa setningu út og setja aðra inn í staðinn. Ástæðan er sú að 

                                                      

 

 

 

5 Risamálheildin hefur að geyma um 1300 milljónir lesmálsorða og má þar meðal annars finna 

upplýsingar um tíðni orða, orðflokka og beygingarmynda auk upplýsinga um setningagerð, 

orðasambönd og merkingu (Risamálheild, e.d). 
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líklega ætti að gera þá kröfu að fullheyrandi einstaklingar geri greinarmun á setningagerðinni 

„hljóðfræðilegur ruglingur“ því annars er ekki hægt að setja þá kröfu á einstakling með heyrnarskerðingu. 

Annar vinkill, sem vert er að benda á varðandi lengd setninga, er sá að hugsanlega geta langar setningar 

verið auðveldari fyrir kuðungsígræðsluþega, þar sem samhengi orða innan setningar vinnur upp á móti 

stuttum setningum sem gefa minna uppi um samhengi.  

Fleiri þætti þarf að skoða líkt og setningagerð, þar sem setningar geta verið misflóknar að gerð. 

Kemper og Sumner (2001) tala um að flókin málfræði eða erfiðleikar við að skilja merkingarlegt 

samhengi, geti haft áhrif á það ferli sem endurtekning setninga felur í sér. Þær tvær setningar sem flestir 

þátttakendur gerðu villur í höfðu báðar uppbyggingu í flóknara lagi, auk þess að innihalda atriði sem 

passa ef til vill ekki við máltilfinningu allra. Mat óháðra aðila á þessum setningum, sem helst komu fram 

villur í, sýndi einnig að þeir mátu einmitt þessar setningar ekki jafn eðlilegar og aðrar setningar listans, 

sem getur bent til þess að setningauppbygging hafi einna mest áhrif á talgreiningarskor þar. Sjá má í 

niðurstöðum að fjórar af þessum 13 setningum voru helst metnar óeðlilegar skriflega. Þetta eru 

setningarnar:  

Þú þarft að fá leyfi fyrir að fara á bílnum austur (setningalisti 2, setning nr.16).  

Við erum hærri á morgnanna en við erum á kvöldin (setningalisti 3, setning nr.3). 

Hann langaði alltaf að vera ballettdansari (setningalisti 4, setning nr.14). 

Ég finn samhljóm með hugsjónum þínum (setningalisti 8, setning nr.14). 

Hér fyrir neðan má sjá hvernig villur voru gerðar í þessum setningum en spyrja má hvort setningarnar 

hefðu frekar verið metnar eðlilegar ef þær hefðu verið á þessa leið: 

 Þú þarft að fá leyfi til að fara á bílnum austur. 

 Við erum hærri á morgnanna heldur en við erum á kvöldin. 

 Hann langaði alltaf að verða ballettdansari. 

 Ég finn samhljóm með hugsunum þínum. 

Þótt skoða þurfi vel alla þessa þætti þá þarf einnig að hafa í huga að setningalistum sem þessum er 

ætlað að gefa vísbendingu um hæfni kuðungsígræðsluþega til talgreiningar í raunverulegum aðstæðum 

(Spahr o.fl., 2012). Vænta má að setningar í daglegu tali séu miserfiðar þegar kemur að setningagerð 

og lengd. Ef það er hlutverk listanna að endurspegla talgreiningu í daglegu lífi hlýtur einmitt að vera 

mikilvægt að þar sé að finna lengri sem styttri setningar með ýmist flókna eða einfalda 

setningauppbyggingu, en helst samt þannig að heyrandi einstaklingur geti endurtekið setninguna án 

mikilla vandkvæða.  

5.4 Jafngildi orða- og setningalista 

Tölfræðigreining á orðalistum 1-10 sýndi að ekki var marktækur munur á listum við prófun á fullheyrandi 

einstaklingum án bakgrunnshávaða. Enginn listi var því marktækt erfiðari/léttari en annar. Sama 

niðurstaða fékkst við prófun á setningalistunum. Jafngildi listanna teljast vissulega góðar niðurstöður og 

má líklegast þakka hversu vel var gætt að því við samningu þeirra að uppbygging hvers og eins lista 

væri með svipuðu sniði. Gæta þarf þó að því að hér var ekki um að ræða prófanir í bakgrunnshávaða 
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en gert er ráð fyrir að setningalistar séu bæði prófaðir með og án bakgrunnshávaða. Áhugavert verður 

að sjá hvort breytingar verði á marktækni setningalista við prófanir í bakgrunnshávaða. Því er ekki úr 

vegi að HTÍ hugi að því að eignast búnað sem framkallar bakgrunnshávaða fyrir næstu skref stöðlunar. 

Auk þess eru prófanir við bakgrunnshávaða mikilvægur partur af athugunum á talgreiningu 

kuðungsígræðsluþega þar sem þær gefa mun raunsærri mynd af talgreiningu þeirra í daglegu lífi. 

Rannsóknir á talgreiningu út frá aldri kuðungsígræðsluþega sýna misjafnar niðurstöður, en gjarnan 

er talað um að hjá fullorðnum nái þeir sem eldri eru ekki jafn góðum árangri í talgreiningu og þeir sem 

yngri eru (Harris o.fl., 2009). Líkt og áður hefur komið fram voru karlkyns þátttakendur þessarar 

rannsóknar yngri en kvenkyns þátttakendur þar sem meðalaldur karla var 45 ára og kvenna 57 ára. 

Athyglisvert þótti að skoða hvort munur væri á talgreiningu þátttakenda út frá aldri og kyni. Í ljós kom að 

ekki var marktækur munur á talgreiningarskori út frá aldri né kyni, hvorki á orða- né setningalistum. Út 

frá þessum niðurstöðum virðist sem að svipuð hæfni til talgreiningar sé til staðar hjá fullheyrandi 

einstaklingum á aldrinum 41 – 67, þótt auðvitað þyrfti að athuga hvort sömu niðurstöður fáist með fleiri 

þátttakendum. 

5.5 Munur á talgreiningarskori orðalista og setningalista 

Sömu þátttakendur voru prófaðir bæði á orða- og setningalistum við sömu aðstæður. Þegar niðurstöður 

voru skoðaðar á orðalistum annars vegar og setningalistum hins vegar kom í ljós að lítill munur var á 

meðal talgreiningarskori þátttakenda. Meðaltal úr orðalistum var 98,9% og úr setningalistum 99,6% og 

munurinn því einungis 0,7%. Tölfræðigreining gaf þó þær niðurstöður að talgreiningarskor setningalista 

í heild sinni væri marktækt hærra (p<0.0001) en talgreiningarskor orðalistanna. Í rannsókn Gifford o.fl. 

(2008) voru CNC orðalistar bornir saman við aðra setningalista og þar á meðal voru AzBio og HINT. 

Prófanir fóru fram án bakgrunnshávaða og þátttakendur voru annars vegar kuðungsígræðsluþegar og 

hins vegar heyrnarskertir einstaklingar sem notuðu hefðbundin heyrnartæki. Áður hefur verið fjallað um 

að MSTB hafi upphaflega innihaldið HINT listanna. Þeir voru síðan teknir út og AzBio settir í staðinn, 

einmitt vegna þess að niðurstöður Gifford o.fl. (2008) gáfu til kynna að lélegt samræmi væri á milli CNC 

orðalista og HINT setningalista. Talgreiningarskor á HINT listunum var töluvert hærra en á CNC og 

mikilla rjáfuráhrifa gætti hjá HINT. Samræmi milli CNC og AzBio var aftur á móti mun betra. Þrátt fyrir 

að talgreiningarskor á AzBio væri hærra en hjá CNC, var dreifing AzBio listanna mun nærri CNC heldur 

en HINT, enda fleiri sem fengu svipaðar niðurstöður úr báðum listum. Mikilvægt er að huga að þessu 

en niðurstöður forprófunar á nýju íslensku listunum benda til að samræmi sé gott þegar kemur að 

fullheyrandi einstaklingum. Frekari rannsókna er þó þörf á samræmi listanna á kuðungsígræðsluþegum 

og/eða einstaklingum með heyrnarskerðingu. Um leið og rjáfuráhrifa fer að gæta á öðrum listanum en 

ekki hinum þá getur það gefið til kynna að hann sé of léttur og þá að sama skapi að hann sé hættur að 

mæla það sem honum er ætlað að mæla. 

5.6 Áframhaldandi þróun íslenskra talgreiningalista 

Líkt og áður hefur komið fram voru AzBio setningalistarnir upphaflega 15 en af þeim var ákveðið að átta 

skyldu tilheyra MSTB prófinu (þeir sem voru hvað mest jafngildir). Nýju íslensku listarnir eru því einnig 

átta talsins. Luxford (2011) talar um mikilvægi þess að listar sem þessir séu nógu margir til að 
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kuðungsígræðsluþegar læri ekki einstaka atriði við endurteknar prófanir. Í sumum tilfellum þarf sami 

einstaklingur að fara í margar prófanir og þá jafnvel fleiri en átta. Vert er því að athuga hvort bæta mætti 

við setningalistana, til að koma í veg fyrir að einstaklingur fari að þekkja setningarnar og hafa þá tíu í 

samræmi við orðalistana. 

Þótt ekki hafi orðið vart við þreytuáhrif í forprófuninni, verður að hafa þann þátt í huga þegar kemur 

að stöðlun. Prófunin í heild tók um klukkutíma með hléi og því ljóst að reynt hefur á einbeitingu 

þátttakenda við sífelldar endurtekningar á orðum og setningum. Þess má þó geta að 

kuðungsígræðsluþegar koma til með að hlusta á og svara eingöngu einum orðalista og einum 

setningalista í hverri prófun. 

MSTB prófið inniheldur einnig hina svokölluðu BKB-SIN setningalista. Ekki var farið í þróun íslenskra 

lista í anda BKB-SIN vegna þess aukna umfangs sem slík vinna hefði haft í för með sér fyrir verkefni 

sem þetta. Sú ákvörðun að sleppa þessum tilteknu listum, en ekki CNC eða AzBio, fólst fyrst og fremst 

í því að talað er um í prófaleiðbeiningum MSTB að ef um tímaþröng eða úthaldsleysi sé að ræða við 

prófanir, þá eigi helst að sleppa BKB-SIN. Áhersla er þá lögð á að klára prófanir á AzBio og svo CNC 

(Auditory Potential, 2011). BKB-SIN listarnir innihalda setningar líkt og AzBio en eru ólíkir þeim á þann 

hátt að setningarnar eru prófaðar við mismunandi suðhlutfall (e. Signal-to-Noise ratio; SNR) sem gerir 

það að verkum að hægt er að finna hvar heyrnarþröskuldur kuðungsígræðsluþega liggur í 

bakgrunnshávaða. Slíkar prófanir hafa ekki verið gerðar á kuðungsígræðsluþegum á Íslandi. Þar sem 

markmiðið er að nýir íslenskir talgreiningalistar séu sambærilegir þeim sem fram koma í MSTB prófinu 

þá er ekki úr vegi að næsta skref sé að byrja á þróun íslenskra lista með BKB-SIN að fyrirmynd.  

Helsti galli rannsóknarinnar er lítill fjöldi þátttakenda og við stöðlun listanna ætti fjöldi þátttakenda að 

vera meiri. Ekki má gleyma að nokkuð erfitt reyndist að finna fjölda fólks, 40 ára og eldra, með heyrn 

sem samræmdist skimunarviðmiðunum. Íhuga mætti því hvort viðmiðin þurfi að vera þetta ströng í 

stöðluninni. Ýmist mætti þá hækka heyrnarþröskuldinn í 25 dB eða lækka aldursviðmiðið þar sem 

erfiðara er finna einstaklinga með fulla heyrn eftir því sem aldurinn hækkar. Athuga skal þó að þrátt fyrir 

að einungis hafi verið um tíu þátttakendur á nokkuð dreifðum aldri að ræða, er dreifingin á svörum afar 

jöfn. Það telst því ólíklegt að dreifingin myndi breytast mikið með auknum fjölda þátttakenda nema 

hugsanlega ef viðmiðum varðandi heyrnarþröskuld yrði breytt.  

Annað sem nauðsynlegt er að huga að við frekari prófanir, er að þær fari líkt og fyrr fram í 

hljóðeinangruðum klefa en að notaður sé hátalari í stað heyrnartóla. Slíkar aðstæður til prófunar þurfa 

að vera mögulegar á HTÍ en gömlu íslensku listarnir hafa verið prófaðir þannig, að talmeinafræðingur 

les beint upp orð og setningar fyrir ígræðsluþega sem endurtekur það sem hann heyrir. Prófandi þarf 

um leið að passa að ígræðsluþegi sjái ekki varir prófanda því varalestur ígræðsluþega getur skekkt 

talgreininganiðurstöður verulega. Prófun með hátölurum kemst nær því að líkja eftir eðlilegum 

aðstæðum auk þess sem kuðungsígræðsluþegar geta ekki notað heyrnartól, tækisins vegna. 
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6 Ályktanir 

Meginviðfangsefni þessa verkefnis var að þróa nýja íslenska talgreiningalista fyrir fullorðna 

kuðungsígræðsluþega með erlenda lista sem fyrirmynd. Við þróun slíkra lista er nauðsynlegt að kunna 

skil á íslensku hljóð- og málkerfi þar sem ekki er um beina þýðingu að ræða á erlendu listunum. Þegar 

samningu listanna var lokið voru þeir forprófaðir á fullheyrandi einstaklingum. Tilgangur forprófunar var 

fyrst og fremst að kanna hvort um jafngilda lista væri að ræða þar sem það er forsenda þess að listar 

sem þessir séu teknir til notkunar. Auk þess þótti mikilvægt að greina ítarlega þær villur sem komu fram 

út frá hljóðkerfis- og setningafræðilegu sjónarmiði. 

Niðurstöður sýna að talgreiningarskor fullheyrandi einstaklinga er nálægt 100% bæði á orða- og 

setningalistum. Það kom á óvart hversu sambærilegar hlutfallstölurnar voru á talgreiningarskori íslensku 

og erlendu listanna. Nákvæmlega sama talgreiningarskor kom fram á íslensku setningalistunum og 

AzBio listunum og einungis munaði 0,07% á skori íslensku orðalistanna og CNC listunum. Þetta mikil 

líkindi eftir fyrstu prófun eru vissulega jákvæð og því athyglisvert að sjá hvort um svipaðar niðurstöður 

verði að ræða þegar kemur að prófunum í bakgrunnshávaða.  

Erfitt er að bera saman talgreiningavillur orðalista við erlendar niðurstöður vegna ýmissa sérkenna 

íslenskra málhljóða. Þó er hægt að horfa til hljóðkerfislegra þátta líkt og myndunarháttar, myndunarstaðs 

og röddunar. Niðurstöður forprófunar sýna líkt og víða erlendis að helst komi fram ruglingur á 

málhljóðum með sama myndunarhátt. Þegar rýnt er í setningalistana þarf að horfa til annarra þátta líkt 

og eðlileika þeirra og setningafræðilegrar uppbyggingar. Þrátt fyrir að setningar listanna hafi verið 

metnar eðlilegar af sérfræðingum, voru óháðir aðilar því ekki alltaf sammála. Auk þess kemur fram að 

þeir mátu hlutfallslega þær setningar sem helst voru rangt greindar sem síður eðlilegar. Við endurskoðun 

setningalistanna þarf að horfa til þátta sem þessara auk flækjustigs setninga vegna áhrifa sem getur 

gætt við talgreiningu. Ekki má þó gleyma að fjölbreytileiki setningagerða í daglegu tali er mikill og 

markmið listanna er einmitt að líkja eftir setningum sem heyrst geta við raunverulegar aðstæður. 

Niðurstöður úr tölfræðilegri úrvinnslu sýndu að bæði orðalistar og setningalistar voru jafngildir. Þar 

sem um þó nokkurn fjölda lista er að ræða er þetta atriði sérstaklega mikilvægt. Kuðungsígræðsluþegar 

fara í gegnum margar prófanir (þó á löngum tíma) og ójafnvægi á milli lista getur haft í för með sér að 

ekki fáist réttar upplýsingar um hæfni þeirra til talgreiningar. Nokkuð gott samræmi virðist vera á milli 

orða- og setningalistanna, en sérstaklega þarf að huga að þessu þegar kemur að prófun 

kuðungsígræðsluþega þar sem gólf- eða rjáfuráhrif á öðrum þessara lista getur líkt og fyrr var rætt gefið 

ranga mynd af raunverulegri hæfni ígræðsluþegans til talgreiningar.  

Miðað við það sem fram hefur komið bendir allt til að um vel unna lista sé að ræða og að ekki þyki 

tilefni til mikilla lagfæringa en þó er ekki hægt að dæma að fullu um gæði þeirra fyrr en þeir hafa verið 

prófaðir með bakgrunnshávaða. Mikilvægt er að áframhaldandi rannsóknir fari fram í átt til stöðlunar svo 

hægt verði að innleiða nýja lista til talgreiningar fullorðinna kuðungsígræðsluþega, með og án 

bakgrunnshávaða. 
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