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Ágrip 

Það eru ýmsir þættir sem spila inn í hinn magnaða heim sem er mannleg samskipti. Við 

erum búin þeim hæfileikum að taka eftir hárfínum smáatriðum sem við nýtum okkur til 

að lesa í aðstæður. Allt frá minnstu andlitshreyfingum yfir í stærri líkamstjáningu. 

Merkingin felst þó ekki aðeins í rúmi heldur einnig í tíma. Lengd og millibil innan 

samskipta hafa einnig þann möguleika á að vera merkingarbærir þættir og kannast því 

flestir við tímatengdar hugmyndir á borð við óþægilegar þagnir. 

Ritgerð þessi snýr að íslensku talmáli. Spurningar, en einnig fleiri gjörðir likt og 

beiðnir og boð, og viðbrögð (svör) við þeim hafa svokallaðan „grunntakt“.  Hann felst í 

bilinu á milli þessara para. Samtalsfræðin hefur þróað aðferðir sem gera okkur kleift að 

kryfja þessi pör og finna hvaða reglum þau fylgja. Rannsókn þessarar ritgerðar snýr 

aðallega að þessu bili á milli paranna en er einnig athugun hvernig spurningar 

íslenskunnar raðast í ákveðna flokka og er eftir getu farið í sauma hvers flokks fyrir sig. 

Rannsóknin samanstendur af tæpum 3 klukkustundum af uppteknum samtölum. 

Spurningar og svör voru kóðuð í skema í Excel. Við úrvinnsluna voru forritin ELAN og 

Praat notuð. Eftir úrvinnslu stóðu 246 dæmi spurninga og svara eftir og voru þau gögn 

sett upp í R Studio og tölfræði og myndræn framsetning að mestu unnin þar. 

Niðurstöðurnar sýndu fram á merkingarbærni þagna íslenska talmálsins. Lengri 

þagnir fara á undan neikvæðum svörum já/nei spurninga ásamt því að ófullnægjandi svör 

já/nei spurninga en einnig hv- og ha? spurninga höfðu lengri þögn/undanfara heldur en 

þau svör sem töldust fullnægjandi samkvæmt samtalsgreiningu. Einnig voru þagnir lengri 

í ósjálfgefnum svörum, ófullnægjandi svörum og neitunum og tengir það lengri svartíma 

við gjörðir sem snúa gegn hinni sjálfgefnu samtalsvenju. Niðurstöðurnar passa við 

niðurstöður viðamikillar rannsóknar sem gerð var á 10 tungumálum mismunandi 

menningarheima (Stivers et al. 2009) en þar er getið að meðallengd milli já/nei spurninga 

og svars sé um 200 msek. Íslenskan reiknast með meðallengdina 263 msek og fellur 

þannig verulega nálægt meðalgrunntakti spurninga og svara innan já/nei spurninga. 

Einnig voru þagnir lengri í ósjálfgefnum svörum líkt og ófullnægjandi svörum og 

neitunum.  
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Formáli 

Nú þegar þessi ritgerð er skrifuð geisar heimsfaraldur sem á sér engan líkan á síðustu 

hundrað árum. Áhrif hans á samfélagið hafa verið gríðarleg; samkomubann, 

efnahagskreppa og barir eru lokaðir. Við samkomubannið lokuðu allar byggingar 

háskólans, Þjóðarbókhlaðan þar innifalin. Því hafa þessi ritgerðarskrif reynst þung þraut 

þar sem erfitt er að finna samastað þar sem heilinn fær næði til að hugsa. Félagslegi 

þátturinn er þó mun veigameiri og hef ég fundið hvað félagsleg samskipti eru stór þáttur 

í akademíunni og náminu. Einmitt þess vegna vil ég þakka öllum vinum mínum og 

fjölskyldu fyrir að vera til staðar og styðja mig í gegnum þessi skrif. Þakkir fá líka allir 

þeir starfsmenn og kennarar innan skólans sem ég hef fengið að kynnast á undanförnum 

árum og hafa ýtt undir metnað minn í garð málvísinda. Mest vil ég þó þakka leiðbeinanda 

mínum, Rósu Signýju Gísladóttur, fyrir góða leiðsögn og fyrir að tala í mig kjarkinn sem 

ég þurfti til þess að klára þessa BA ritgerð. 
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1 Inngangur 

 

Rannsóknir á tungumálum fela oftar en ekki í sér athuganir  á því sem sagt er, þ.e. einhvers 

konar hljóðformi hvort sem það séu stök hljóð, orð eða setningar. Oft er því litið fram hjá 

stórum þætti í notkun tungumálsins, þögninni. Þögnin getur sagt okkur ýmislegt um það 

hvað viðmælandi er að hugsa og margir þekkja hugtök eins og óþægileg þögn eða eitthvað 

í þeim dúr, sem benda á merkingarbæra eiginleika þagnarinnar. Því hefur stundum verið 

haldið fram að menningarmunur sé á „grunntakti“ mismunandi tungumála, þ.e.a.s. þeim 

tíma sem líður á milli þess að málhafi hafi lokið máli sínu og þar til næsti málhafi tekur 

upp orðið. Til að mynda segja margir að Skandinavar fari sér hægt á meðan tungumál líkt 

og japanska hafi nánast engar þagnir á milli segða (Stivers et al. 2009). Innan 

samtalsfræða í anda samtalsgreiningar (e. conversation analysis) og samskiptamálfræði 

(e. interactional linguistics) hafa nýlega verið gerðar rannsóknir sem skoða þagnir milli 

segðapara  í ýmsum tungumálum (t.d. Stivers et al. 2009 og Kendrick & Torreira, 2015). 

Er lengd þagna algild í tungumálum heimsins eða er hún háð mismunandi 

menningarheimum? Getur þögnin mögulega sagt okkur eitthvað til um væntanlegan 

verknað eða talgjörð viðmælanda eða sagt fyrir um hvert næsta skref samræðanna verður? 

Tilgangur þessarar rannsóknar er í fyrsta lagi að athuga hver grunntaktur íslenskra 

samtala er og bera þær niðurstöður saman við niðurstöður úr viðamikilli könnun Stivers 

et al. (2009). Í öðru lagi verður kannað hvort tegund talgjörða hafi áhrif á lengd milli 

segðapara ásamt því að sjá hvort munur sé á lengd milli fyrri hluta og seinni hluta 

segðapars eftir því hvort seinni hlutinn sé sjálfgefinn eða ósjálfgefinn. 
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2 Samtalsgreining 

Samtalsgreining kom fram á sjónarsviðið í kringum miðjan sjöunda áratuginn og má rekja 

uppruna fræðanna til félagsfræðingsins Harvey Sacks. Hann, ásamt nemendum og 

samstarfsfélögum sínum þeim Emmanuel Schegloff og Gail Jefferson, tók eftir því að 

náttúruleg samtöl byggjast upp eftir ákveðnum reglum sem málhafar nýta sér ásamt 

aðferðum sem, án náinnar athugunar, geta reynst nánast ósýnilegar (Sacks et at. 1974, 

Schegloff, 1992). Minnsta mögulega breyting í talanda einstaklings getur gefið meiningu 

mælandans annan blæ (líkt og hárfínn munur á lengd þagna). Aðferðir innan samtalsfræða 

byggjast á nákvæmnisvinnu þar sem náttúruleg samtöl eru skráð niður á sem 

nákvæmastan hátt. Notuð eru ákveðin skráningartákn til að merkja ýmsa eiginleika 

málsins. Rannsóknir sem þessar voru því í raun ekki mögulegar fyrr en hægt var að taka 

upp samtöl því skrásetning og úrvinnsla felst í því að gefa sér góðan tíma í yfirferð svo 

hægt sé að taka eftir öllum mynstrum innan samtalsins. 

 

2.1 Byggingareiningar samtala 

Ólíkt hefðum í almennum málvísindum skiptir samtalsgreining tungumálinu ekki upp í 

setningar. Í stað þess er talað um að samtöl séu byggð upp af svokölluðum lotum (e. turn), 

en það er í raun einingin frá því að einn málnotandi tekur orðið þangað til annar tekur við 

(Þórunn Blöndal, 2005).  Samtöl eru mynduð af mörgum lotum. Nokkrar lotur sem snúa 

að sama efni eru flokkaðar saman í runu (e. sequence) og innihald hverrar segðar, eða 

lotu, verður að skoða með tilliti til rununnar sem lotan er staðsett í. Þessar runur geta sem 

dæmi verið ein frásögn, ferlið sem felst í því að heilsa eða ferli spurninga og svara (Þórunn 

Blöndal, 2005). Sé lota skoðuð án samhengis er ómögulegt að gera grein fyrir þeim 

félagslega verknaði, eða gjörð (e. action), sem hún framkvæmir. Einföld segð líkt og já 

hefur í raun enga samskiptalega merkingu ein og sér; hún getur verið samþykki við boði 

eða ögn sem merkir að viðkomandi sé með athyglina við samræðurnar, eða í raun hvað 

sem er, allt eftir samhenginu. 

Þegar lota innan runu kallar á aðra lotu má líta á þær lotur, eða segðir, sem segðapar 

(e. adjacency pair). Gjörðin, eða runan, á bak við það að heilsa einhverjum inniheldur 

nánast alltaf segðapar; þegar einn aðili segir hæ er búist við því að viðmælandi heilsi 

einnig til baka. Segðapör skiptast upp í tvo hluta, líkt og nafnið gefur til kynna: fyrri 

hluta segðapars (e. first-pair part) (FHS) og seinni hluta segðapars (e. second-pair 
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part) (SHS). Þessir hlutar samsvara þá einhvers konar kalli og svari (Clift, 2016 bls 67-

73). Lotur eru sagðar sjálfgefnar (e. preferred) ef þær uppfylla það hlutverk sem FHS 

kallar á og telst vera félagslegt hegðunarmynstur (e. norm). Kveðja kallar þannig á 

einhvers konar kveðju til baka og eins kallar spurning á svar. Svar er þó ekki það sama 

og svar. Flestar spurningar kalla á svar sem uppfyllir skilyrði spurningarinnar, líkt og að 

gefa upp réttar upplýsingar í tilfelli hv-spurninga, eða kalla á samþykki, líkt og að svara 

játandi í já/nei spurningum. Svör við spurningum sem uppfylla þessi skilyrði ekki eru 

flokkuð sem ósjálfgefin (e. dispreferred). Dæmi um ósjálfgefnar lotur eru neitandi 

viðbrögð við FHS, svör sem ekki eru sniðin að því að svara grunninntaki spurningar eða 

lotur sem leitast eftir því að snúa út úr fullyrðingu fyrri hluta segðaparsins, líkt og þegar 

viðmælandi reynir að skipta um umræðuefni; A: af hverju hringdir þú ekki í mig, B: mikið 

er gott veður úti (Pomerantz, 1984 og Schegloff, 1988). 

Við getum séð að samtöl eru byggð upp af runum sem eru svo byggðar upp af lotum. 

Lotur þurfa þó ekki alltaf að vera einfaldar. Ein lota getur innihaldið fleiri en eina 

byggðareiningu sem hver fyrir sig inniheldur ákveðna gjörð og merkirstaði innan 

samtalsins sem náttúrulegast er að gefa orðið (sjá kafla 2.3 að neðan). Þessar einingar 

kallast lotueiningar (e. turn-constructional unit) (Clift, 2016 bls. 97-111). Hver 

lotueining verkar svo á sinn hátt, hvort sem gjörð hennar sé á formi heillar setningar, eitt 

orð eða jafn vel aðeins ein ögn (Sacks et al. 1974). Ef einhver segir má bjóða þér kaffi? 

er möguleiki á að næsta lota líti einhvern veginn svona út: Nei takk ég er góður ég fékk 

mér áðan. Þessi lota inniheldur í raun þrjár lotueiningar sem hver um sig hefur ákveðið 

hlutverk. Fyrsta einingin, nei takk, er afþökkun á boðinu; önnur einingin, ég er góður, er 

nokkurs konar yfirlýsing þar sem þriðja einingin, ég fékk mér áðan, er útskýring á því 

hvers vegna viðkomandi neitar boðinu. Þessi lota inniheldur þá þrjár einingar og innan 

þeirra má finna þrjár mismunandi gjörðir. 

2.2 Talgjörðir 

Eiginleika tungumálsins til að framkvæma hluti, hvort sem það er að skipa fyrir, biðjast 

afsökunar eða dæma einhvern, telja margir sem sjálfsagðan hlut. Það var þó ekki fyrr en 

um miðja 20. öld sem þessir eiginleikar málsins voru fyrst skoðaðir af alvöru af 

heimspekingnum J.L. Austen (1962) sem hann kallaði þá talgjörðir (e. speech acts). Í 

samtalsgreiningu er horft á þetta sem svo að þessar gjörðir verði einungis til ef 

viðmælandi skilur þær sem svo (Schegloff, 2007). Þannig er í raun ekki svo að lota ein 

og sér beri með sér ákveðna gjörð heldur verður hún mótuð út frá sameiginlegum skilningi 
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viðmælenda (e. action formation). Með því að skoða viðbrögð viðmælenda við FHS er 

hægt að gera grein fyrir því hvaða gjörð er fólgin í segðinni. Sem dæmi hér að neðan má 

sjá runu sem inniheldur nokkrar tegundir gjörða og hvernig nota má umhverfið til þess að 

greina aðstæðurnar. 

Tveir vinir spjalla saman og eru að tala um að búa til hummus. Annar segist ekki 

eiga matvinnsluvél og geti því ekki búið til hummus. 

 

Atli Ásmundsson KVÖLDSTUND 

1  A: því að (..) beisiklí (.) ef þú vilt [ (.) vilt aqua faba , 

2  B:            [ ég held ég eigi: blandara ? ← 

3      (0.6) 

4  A: sem þú ert að nota eða . 

5  B: nei: ? 

6      (0.8) 

7  A: má ég fá hann . ← 

8       (1.0) 

9  B: annars væri ég ekki að segjetta ? 

 

Mælandi A hefur lýst því hvernig hann geti ekki búið til hummus þar sem hann eigi ekki 

viðeigandi eldhústæki. Í línu 2 segir svo mælandi B að hann eigi tilskilið tæki. Hér væri 

hægt að líta svo á að þetta sé ekkert nema fullyrðing þar sem viðkomandi kemur því til 

skila að hann eigi blandara. Ef áframhald samtalsins er skoðað má þó sjá að svo er ekki. 

Í línu 4 spyr mælandi A hvort B sé að nota þennan blandara sem B svarar svo neitandi í 

línu 5. Eftir það spyr A hvort hann megi fá þetta tæki (lína 7), en í framhaldinu kemur 

sekúndulöng þögn og loksins svarar B í línu 9, annars væri ég ekki að segjetta. Það sem 

er áhugavert við línu 9 er að hún gefur okkur ótvíræða ástæðu til þess að merkja línu 2 

sem einhvers konar boð, en ekki fullyrðingu. Lotur líkt og lota 2 eru kallaðar forboð (e. 

pre-offer) þar sem þeim fylgir langoftast beint boð innan sömu runu (Schegloff, 2007 bls. 

34-37 og Rósa Gísladóttir, 2014). Hér er þó ekkert beint boð heldur skilur mælandi A 

forboðið og spyr sjálfur í línu 7, eftir að hafa leitað eftir meiri upplýsingum í línu 4, hvort 

hann megi fá blandarann lánaðan og flokkast sú lota sem beiðni. 

FHS geta flokkast undir alls kyns talgjörðir, sumar hverjar er auðvelt að nefna líkt 

og upplýsingabeiðni: hvað heitir þú?, viðgerð: hvað sagðir þú? og boð: viltu koma í bíó? 

Aðrar talgjörðir er þó flóknara að nefna á nafn og þarf í raun stundum frekar að lýsa því 
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hvað þær gera í stað þess að reyna að flokka þær undir einhverju einu hugtaki. Í kafla 3 

verður betur farið í þessar mögulegu talgjörðir FHS og þær útskýrðar frekar með aðstoð 

gagna úr rannsókninni. 

 

2.3 Lotuskipti 

Partur af uppbyggingu samtala eru lotuskipti (e. turn taking) (Þórunn Blöndal, 2005). 

Þegar mælandi hefur sýnt fram á að lota hans sé búin er orðið laust fyrir einhvern annan 

(eða sama mælanda) sem myndar þá aðra lotu. Oftar en ekki er fyrir fram ákveðið hver 

mun eiga næsta orð: sá sem spurningu er beint til, sá sem reyndi að ná orðinu seinast eða 

sá sem valinn er með augnliti eða einhvers konar líkamstjáningu (Sacks et al. 1974). Þó 

svo að þátttakendur samtalsins ráði alfarið hvar þeir taki til máls þá er uppsetning samtala 

gerð að því marki að takmarka bæði lengd milli lotna og skörun (þegar einhver talar yfir 

lotu annarra) (Sidnell, 2010). Venjan er sú að einn tali í einu í hverju samtali. Við 

matarboð, í veislum og samkvæmum er algengt að margir tali í einu en oftast stafar það 

af mörgum samræðum sem eru í gangi í einu og því er ekki hægt að segja að allir 

mælendur séu þátttakendur í einu og sömu samræðunum. Lotuskipti verða oftast á 

svokölluðum skiptistöðvum (e. transition-relevant place). Einkenni skiptistöðva eru 

fjölmörg. Hljóðfræðileg einkenni geta verið þegar hljómfall gefur til kynna að 

viðkomandi sé að ljúka máli sínu, oftast með hnígandi tóni (Bögels & Torreira, 2015). 

Setningarfræðileg einkenni koma einnig til greina sem merki um skiptistöð og þannig 

möguleg lotuskipti (De Ruiter et al. 2006). Oftar en ekki er þó talið að bæði 

setningarfræðileg einkenni ásamt hljómfalli spili saman til að sýna fram á lokna lotu (t.d. 

Ford & Thompson, 1996 og Local & Walker, 2012). 

Eftir að mælandi hefur sýnt merki um að hann hafi lokið (eða sé að ljúka) máli sínu 

getur næsti mælandi tekið orðið. Oft lítur það þó út sem svo að lota sé að klárast og annar 

mælandi tekur til máls en kemst þá að því að fyrri mælandi hafði ekki lokið máli sínu. Í 

dæminu hér að neðan má sjá þetta skýrt.  

Þrjú systkini eru í matarboði þegar einn mælandi tekur eftir sári við munn annars 

mælanda. 
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Atli Ásmundsson MATARBOÐ 

1 A: ertu með frunsu [ (.) eða sár .  ← 

2 B:          [nei:: (.) ég fékk bólu . ← 

3 B: og þúst , 

4 A: aaaahh 

5 C: á vö[rina . 

6 A:  [svo , 

7       (0.6) 

8 A: eftir [ þúst , 

9 B:   [ja::á . 

10 B: eftir að (..) ég sprengd ‘ana (.) þá eitthvað svona (--) koma svona sár . 

 

Í línu 1 spyr mælandi A hvort B sé með frunsu eða sár. Spurningar sem þessar bjóða í 

raun ekki upp á að svarað sé játandi eða neitandi þar sem þetta er val á milli tveggja kosta 

(Stivers, 2010). Hér tekur mælandi B, í línu 2, þó til máls áður en seinni valkosturinn 

kemur í ljós. Líkt og minnst var á í kafla 2.3 verður að skoða SHS, þ.e. svarið í línu 2, út 

frá heildinni. Þó svo að spurningin eigi upprunalega að vera val milli tveggja kosta er 

aðeins fyrri lotueiningunni svarað. Þar sem engar viðgerðir fara í gang við þetta má þess 

vegna í raun líta á lotuna í línu 1 sem já/nei spurningu frekar en val milli kosta. Það er þó 

ekkert óeðlilegt við það að svar B komi á þessum stað, enda er þarna um að ræða 

skiptistöð við lok lotueiningu. Sacks et al. (1974) bendir á að endi hverrar lotueiningar sé 

einmitt mögulegur staður fyrir aðra viðmælendur til þess að „stela“ orðinu. 

 

2.3.1 Þagnir 

Það getur verið með ólíkindum hve hratt samræður geta átt sér stað en þögnin milli já/nei 

spurningar og svars er t.d. að jafnaði aðeins um 200 millisekúndur (Stivers et al. 2009). 

Þagnir í samtölum geta komið fyrir á ýmsum stöðum: inni í lotueiningu, milli lotueininga 

eða í lotuskiptum. Líkt og flestar einingar málsins getur þögn gefið ýmislegt í skyn. Það 

kannast flestir við óþægilega langar þagnir og telja sig oft geta lesið það sem næsti 

mælandi ætlar að segja í þögninni sjálfri. Sacks et al. (1974) benda á að mikil tímapressa 

sé í samtölum og vilji annar mælandi komast að sé mikilvægt að koma inn með fullmótaða 

lotueiningu sem fyrst á næstu skiptistöð. Vegna þessarar tímapressu erum við einstaklega 

næm á lengd þagna. 
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Líkt og minnst var á í kafla 2.1 eru sumar lotur, og lotueiningar, ósjálfsagðar (þ.e. 

ekki það sem búist er við samkvæmt félagslegu hegðunarmynstri ). Í segðapörum eins og 

spurningum og svörum er játandi svar sjálfsagt en neitandi er ósjálfsagt (Schegloff, 2007). 

Í fræðunum kemur fram sú hugmynd að hægt sé að tengja þögnina á milli segðapara við 

komandi svar, að lengdin spái fyrir um gerð svarsins (t.d. Schegloff, 1988 og Pomerantz, 

1984). Í þessum eigindlegu rannsóknum benda dæmi til þess að ósjálfsögð svör, svo sem 

að afþakka eða neita, komi á eftir lengri þögnum. Levinson (1983 bls. 333-335) bendir á 

að helstu eiginleikar ósjálfsagðra gjörða (hvort sem það séu FHS eða SHS) séu a) að 

venjan sé að þær birtist í ósjálfsögðu sniði (komið verður betur að því hér að neðan) og 

b) helst sé reynt að komast fram hjá því að nota þessar ósjálfsögðu gjörðir. Hann gengur 

svo lengra og skilgreinir nánar hvaða þættir einkenni helst ósjálfsagða SHS. Þar fyrst 

nefnir hann seinkun segðarinnar og segir að inn í hana spili þagnir en einnig það sem hann 

kallar formáli, eða undanfari (e. preface). Undanfarinn getur verið agnir, afsakanir, 

einkunn (e. qualifier) eða hik. Allir þessir þættir geta komið fyrir einir og sér eða staðið 

saman til þess að lengja bil milli FHS og grunnsegðar SHS. Auk þess að hafa lengri 

undanfara hafa ósjálfsögð svör einnig eftirfara því ósjálfsögðum svörum fylgja einnig 

oft afsakanir og aðrar lotueiningar sem reyna að draga úr svarinu.  

Dæmið hér að neðan á sér stað þegar A er að leggja á borð og gera tilbúið fyrir 

matarboð.  

 

Atli Ásmundsson MATARBOÐ 

1 A: viljiði: (.) hérna (.) glas eða vatn (.) eða eitthvað 

2      (0.2) 

4 B: uuu (.) nei [ takk ég er góð . ← 

5 C:            [ég ætla að fá mér (monster fyrst) (-) 

6      (0.4) 

7 A: ókei (..) ég ætla að fá mér vatn . 

 

Runan hér að ofan byrjar á boði þar sem A spyr hvort gestirnir vilji glas eða eitthvað að 

drekka. Eftir 200 msek þögn kemur svo neitun sem hefur einnig ögnina uuu sem 

undanfara og svo stutt útskýring í eftirfara: ég er góð. 

Ekki er aðeins hægt að skipta svörum í sjálfsögð og ósjálfsögð heldur getur snið 

svarsins (e. format) einnig verið sjálfsagt eða ósjálfsagt (Levinson, 1983). Sjálfsagt svar 

getur haft bæði sjálfsagt og ósjálfsagt snið og sama er að segja um ósjálfsögð svör. 
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Kendrick og Torreira (2015) skipta þannig svörum upp í fjóra flokka: 1) Sjálfsagt svar 

með sjálfsögðu sniði, t.d. venjulegt samþykki sem er þá oft bara ein lotueining (já). 2) 

Sjálfsagt svar með ósjálfsögðu sniði; þegar samþykki kemur í ósjálfsögðu sniði fylgir því 

oft undan- og eftirfarar. Undanfararnir geta þá verið agnir líkt og hmm, hérna eða sko 

(það sem þeir kalla turn-initial particles) en einnig innöndun og dæs í byrjun lotunnar (e. 

turn-initial breaths). Eftirfararnir eru þá einhvers konar skilyrði; viðkomandi samþykkir 

ef hann verður laus eða einhver annar sé líka til í það sem er stungið upp á. 3) Ósjálfsagt 

svar með sjálfsögðu sniði byggist svipað upp og númer 1), eini munurinn er sá að 

aðallotueiningin inniheldur neitun eða einhverja afþökkun. 4) Seinasti flokkurinn er 

ósjálfsagt svar með ósjálfsögðu sniði en það er hefðbundin neitun líkt og lýst var hér að 

ofan, með undan- og eftirförum. Í rannsókn þeirra skoðuðu þeir aðeins segðapör sem 

flokkuðust undir boð, uppástungur, beiðnir o.s.frv. en ekki upplýsingabeiðnir. 

Niðurstöður þeirra bentu til þess að fyrstu 300 msek eftir að þátttakandi hefur lokið við 

FHS getur sá hinn sami búist við að svarið verði sjálfsagt með sjálfsögðu sniði en innan 

þeirra marka voru 62.9% prósent þeirra svara. Eftir þessar fyrstu 300 msek benda 

útreikningar þeirra til þess að spyrjandi megi frekar búast við ósjálfsögðu sniði þó svo að 

svarið geti enn verið jákvætt (en einnig neikvætt). Eftir um 700 msek eru nánast öll svör 

á ósjálfsögðu sniði og meirihluti þeirra eru neikvæð (þ.e.a.s. einnig ósjálfsögð að efni til). 

Rannsóknir á talmáli, og í raun flestar tungumálarannsóknir, snúa oftar en ekki að 

ensku og er því oft strembið að komast að því hvort reglur og snið samtala séu bundin við 

menningu hvers tungumáls eða hvort möguleiki sé á algildi þeirra innan tungumála 

heimsins. Tanya Stivers leiddi rannsókn sem snéri einmitt að þessu (2009). Í henni voru 

10 tungumál tekin fyrir og þagnir milli spurninga og svara í hverju tungumáli skoðaðar 

með tilliti til tegundar svars og líkamstjáningar (líkt og augnaráð og að kinka kolli fyrir 

samþykki). Ólíkt rannsókn Kendricks og Torreira (2015) skoðuðu Stivers og félagar 

aðeins upplýsingabeiðnir á já/nei spurningaformi. Vert er að benda á að í rannsókninni 

var lengd milli segðapara mæld frá síðasta greinanlega hljóði FHS að fyrsta greinanlega 

hljóði SHS, hvort sem það var andardráttur, ögn eða heil lotueining. Niðurstöðurnar bentu 

til þess að SHS í öllum tungumálum sem innihéldu fullnægjandi svör (svör sem svara 

grunn lotueiningu FHS beint) voru töluvert fljótari og fleiri heldur en svör sem töldust 

ófullnægjandi (svör líkt og ég veit það ekki). Í öllum 10 tungumálunum voru játandi svör 

fljótari en neitandi (þó var mismikill munur á tungumálum) og játandi svör voru ávallt 

fleiri en neitandi svör. Þegar kemur að meðaltölum þagna í tungumálum var ekki mikill 

munur á en danska hafði þar lengst bil, eða um 468 msek, en japanska var með styst bil, 
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um 7 msek. Þetta kann að vera mikill munur en þegar litið er á tíðasta gildi dönskunnar 

er það um 100 msek sem segir okkur þá frekar að danskan hafi hærra staðalfrávik. 

Danskan fellur þó ekki í sama flokk og önnur germönsk tungumál því hollenska taldist 

með 109 msek bil að meðaltali og enskan með 236 msek en það bendir til þess að uppruni 

tungumála hafi lítið með tímapressu þeirra að gera. 

3 Rannsókn 

Rannsókn þessarar ritgerðar byggir á þeim hugmyndum sem farið var í hér að ofan, þ.e. 

að þagnir í lotuskiptum séu almennt stuttar og að lengri þagnir geti verið merkingarbærar. 

Þó svo að ýmsar rannsóknir hafi verið gerðar á íslensku talmáli (líkt og rannsókn Rósu 

Gísladóttur (2015) á ögninni ha? eða doktorsritgerð Helgu Hilmisdóttur (2007) á notkun 

agnanna nú og núna) hafa engar rannsóknir verið gerðar á tímasetningu lotuskipta í 

íslensku. Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi:  

• Hver er „grunntaktur“ lotuskipta á íslensku, þ.e.a.s. meðaltal og algengasta lengd 

þagna í segðapörum á borð við þau sem rannsökuð hafa verið (Kendrick et al. 

2015, Stivers et al. 2009)?  

• Fellur íslenska að fyrri rannsóknum um að lengri þögn sé undanfari ósjálfgefinna 

lota, til dæmis neitunar?  

• Hefur tegund talgjörðarinnar í fyrri hluta segðaparsins (t.d. boð vs. 

upplýsingabeiðni) áhrif á takt lotuskiptanna? 

 

Við skrásetningu gagna var ákveðið að sameina tvö flokkunarskemu. Frá Stivers 

(2010) var notast við flokkun sem snýr að hlutföllum ákveðinna tegunda segðapara og 

formi þeirra; svo sem hvers kyns talgjörðir þau innihalda, hvort FHS hafi hala eða neitun 

og hvort SHS sé fullnægjandi svar eða ekki. Frá Kendrick og Torreira (2015) kemur svo 

aðferðin sem nýtt var við tímamælingar milli segðapara, en hún er að öllu leyti nákvæmari 

en aðferðin sem notuð var hjá Stivers et al. (2009). 

 

3.1 Gögn 

Til þess að fá sem áreiðanlegastar niðurstöður sem hægt er að bera saman við fyrri 

rannsóknir er mikilvægt að gögnin séu upptökur af náttúrulegu talmáli úr samtölum milli 

vina og ættingja. Við öflun gagna var notast við upptökutæki til þess að taka upp samtöl. 

Því miður var ekki möguleiki á að taka einnig upp myndbönd með hljóðinu en það getur 
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oft gefið skýrari mynd um framgang samtalsins, sérstaklega þegar margir tala í einu eða 

eitthvað er óskýrt. Gögnin skiptast í þrjú samtöl sem eru hvert um sig rúmar 40 mín að 

lengd (samtals: 128 mínútur). Fjöldi þátttakenda í samtölunum er mismunandi en í öllum 

þeirra eru þeir vel kunnugir hvorir öðrum. Gagnasafnið innihélt 246 segðapör (þó eru 

einhver þeirra aðeins spurning þar sem ekkert svar fékkst). Unnið var með hvert samtal í 

samtalsgreiningarforritinu ELAN, en nánari mælingar fóru svo fram í Praat. 

3.2 Kóðun gagna 

Kerfið sem notað er til mælinga á lengd þagna byggist á fjórum viðmiðunarpunktum 

(Kendrick & Torreira, 2015). Bil milli tveggja punkta er svo mælt og skrásett sem ákveðin 

hliðrun (e. offset), en það er sá tími sem SHS er hliðraður um (sjá Mynd 1). Fyrsti 

punkturinn er við lok FHS eða síðasta greinanlega hljóð þeirrar lotu. Annar punktur er 

sá þegar fyrsta greinanlega hljóð SHS verður, þá oftast einhvers konar inn- eða útöndun 

(e. turn-initial breath). Þriðji punktur er miðaður við fyrsta greinanlega hljóð fyrstu 

agnar innan lotunnar. Agnir líkt og sko, mmm eða hérna eiga heima hér. Fjórði og seinasti 

punkturinn er fyrsta hljóð aðal lotueiningarinnar, sú eining sem inniheldur svarið við 

FHS. Sé engin innöndun í lotunni og hún byrji á ögn er miðað við að puntur tvö og þrjú 

séu á sama stað. Ef lotan byrjar strax á aðal lotueiningu eru því punktar tvö, þrjú og fjögur 

allir á sama stað. Ef um skörun er að ræða, þegar SHS hefst áður en mælandi hefur klárað 

FHS, er litið á sem svo að hliðrunin sé neikvæð (hún sé þá t.d. -200 msek). Sé punktur 

fjögur fyrr heldur en fyrsti punktur verður því að mæla neikvæða lengd þar á milli. Lengd 

milli þessara punkta er svo mæld og flokkuð niður í þrjú tilvik hliðrunar en alltaf er mælt 

frá punkti eitt (lotulok á fyrri segð í parinu), en ekki t.d. milli punkta tvö og fjögur. Bilið 

á milli punkta eitt og tvö er því hliðrun 1 (e.offset 1), bil milli punkta eitt og þrjú er 

hliðrun 2 og bil milli punkta eitt og fjögur er hliðrun 3. Líkt og nefnt var áðan geta komið 

upp SHS þar sem aðal lotueiningin hefur engan undanfara. Í þeim tilvikum verða 

mælingar allra hliðrananna þær sömu. 
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Mynd 1 – Mælingar í Praat. Allar mögulegar hliðranir (hlið.) út frá öllum mögulegum punktum (p). FHS 

merkir fyrri hluta segðapars og p1 er þá seinasta greinanlega hljóð hans. Hlið.1 er lengd milli p1 og p2, 

hlið.2 milli p1 og p3 og loks hlið.3 á milli p1 og p4. Uppsetning myndar er fengin frá Kendrick og Torreira 

(2015) en upptakan sjálf er úr eigin gögnum. 

 

Ástæða þess að þessi tegund mælinga er notuð, en ekki sú sem farið er eftir í tilraun 

Stivers (2009), er sú að hún gefur nákvæmari niðurstöður. Mælingar Stivers er í raun hægt 

að flokka undir mælinguna á hliðrun 1 en sú eining, líkt og Kendrick og Torreira minnast 

á, segir ekki alla söguna. Til þess að geta fengið almennilegar niðurstöður um lengd milli 

spurninga og svara verður að taka það inn í myndina að svarið er ekki alltaf það fyrsta 

sem kemur upp í SHS og því þarf einnig að sýna lengd milli FHS og aðal lotueiningar 

(sem inniheldur svarið) til þess að fá besta mynd af tímasetningu lotuskipta  

 

3.2.1 Talgjörðir fyrri hluta segðapars 

Flóknasta breytan er líklega sú sem segir til um talgjörð FHS en oft getur verið erfitt að 

dæma hver gjörðin er. Hér að neðan eru nokkrir flokkar sem taka saman helstu 

talgjörðirnar og eru þeir allir fengnir úr skema Stivers (2010). Allar eftirfarandi talgjörðir 

gátu einnig flokkast undir þá flokka sem talað er um í kafla 3.2.2: já/nei spurningar, hv- 

spurningar og opnar lagfæringar, og annað.  

• Upplýsingabeiðni er sú gjörð þar sem eingöngu er leitast eftir upplýsingum. Þessi 

flokkur á einungis við ef ekki var möguleiki að úthluta einhverri annarri gjörð. Ef 

gjörðin reyndist flókin en er eitthvað annað en upplýsingabeiðni var FHS 

flokkaður undir Annað. 

FPP .hhh ha nei...

hlið.1 hlið.2 hlið.3

p1 p2 p3 p4

Time (s)

0.5727 2.981

FHS 

Tími (s) 
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• Viðgerð. Þegar spurningin leitast eftir upplýsingum vegna þess að mælandi heyrði 

ekki hvað sagt var eða misskildi eitthvað sem var rætt um var spurningin flokkuð 

sem viðgerð. Agnir líkt og ha? eða hvað? voru því oft flokkaðar sem viðgerðir en 

einnig hv-spurningar á við þú sagðir hvað? 

• Mat felst í spurningu sem leitar eftir samþykki. Mælandi getur þannig spurt hvort 

eitthvað sé fallegt, eða eitthvað sem felur í sér mat á aðstæðum, og því þarf 

viðmælandi að svara með samþykki eða neitun. 

• Uppástunga/boð/beiðni. Ef FHS er eitthvað af þessum gjörðum, þ.e. sem leita 

eftir samþykki, var þessi gjörð valin. Ólíkt mats flokknum að ofan er hér um að 

ræða einhvers konar gjörð sem stingur upp á að gera eitthvað, býður upp á eitthvað 

eða krefst einhvers. Línurnar á milli þessara gjörða geta verið svolítið máðar og 

því er þeim öllum hópað saman í flokk. 

• Retorísk spurning er skráð ef spyrjandi leitar ekki endilega að svari. Það getur 

þó vel verið að einhver svari spurningunni en það er þó ekki þar með sagt að 

mælandi hafi óskað eftir upplýsingum. Líkt og Stivers setur það fram þá er retorísk 

spurning á þann veg að hún leitar frekar eftir viðbragðien svari (2010). 

• Upphátt. Ef viðkomandi spyr upphátt en spurningin líkist frekar hugsun heldur 

en spurningu sem beint er að einhverjum var FHS kóðaður sem upphátt. 

Viðmælendur geta þó svarað spurningu þess sem spyr sjálfan sig en þessar 

tegundir spurninga eru oft út í loftið. Dæmi um þessa gjörð eru spurningar eins og 

hvað gerði ég við símann minn? eða hvernig komst þetta þangað? Í skema Stivers 

(2010) kallaðist þessi flokkur out-loud en einnig er almennt talað um noticing í 

samtalsgreiningu. 

• Annað. Ef talgjörðin passaði ekki inn í neina af flokkunum hér að ofan var hún 

merkt sem annað. Í athugasemdum var svo reynt að útskýra hvernig gjörðin 

hagaði sér en hún gæti t.d. verið áskorun (e. challenge) eða merki um nýjar 

upplýsingar (e. newsmark). 

 

Í flokkun Stivers var einnig að finna sérstakan flokk sem tengdist beiðni um staðfestingu 

(e. request for confirmation) en þar sem hann fellur nánast undir sömu skilgreiningu og 

flokkurinn sem inniheldur boð, beiðnir og uppástungur þá var hér ákveðið að leggja þá 

saman. 
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3.2.2 Tegundir spurninga 

Þegar kom að tegundum spurninga, talgjörða og annarra breyta var að mestu leyti notast 

við kóðunarskema sem Tanya Stivers (2010) notaði við rannsókn sína á amerískri ensku. 

Í fyrsta lagi þurfti FHS að uppfylla ákveðin skilyrði til þess að vera flokkaður sem 

spurning. Ef lotan innihélt engin orðhluta- eða setningarfræðileg einkenni spurningar auk 

þess að hafa ekki hljómfall sem gaf í skyn að um spurningu var að ræða var lotan ekki 

flokkuð sem spurning. Spurningar sem voru hluti af endursögn eða tilvitnun í aðrar 

aðstæður voru ekki heldur teknar með. Spurningar sem mögulega var svarað með 

einhvers konar líkamstjáningu eða líkamlegum gjörðum voru ekki teknar með inn í 

myndina (enda ekki hægt að greina slík svör án myndbandsupptöku). Breyturnar voru 

allnokkrar svo það er líklega best að taka eina í einu og renna nokkuð ítarlega yfir flokka 

breytanna og mögulegar breytingar á flokkun Stivers.  

Fyrsta breytan felur í sér hvers kyns spurningarnar eru. Innan breytunnar eru í raun 

fjórir flokkar: já/nei spurningar, hv-spurningar, opnar lagfæringar og annað. Opnar 

lagfæringar hafa möguleikan á að innihalda hv-orð (spurnarfornafn) en einnig ögnina ha? 

Því var ákveðið að leggja þá flokka saman. Flokkarnir eru því:  

• Já/Nei spurningar eru spurningar sem aðeins er hægt að gefa játandi eða neitandi 

svar við. Svarið verður þá að samþykkja eða neita ákveðinni tillögu, eða 

fullyrðingu, sem felst í spurningunni. Ef ekki er hægt að svara spurningunni með 

já eða nei er hún ekki kóðuð sem já/nei spurning. 

• Hv-spurningar og opnar lagfæringar eru þess eðlis að ekki er hægt að svara 

þeim með já eða nei. Þess í stað innihalda þessar spurningar svokölluð 

spurnarfornöfn (eða spurnarliði) líkt og hver, hvernig eða af hverju. 

• Annað. Í þennan flokk fara allar þær spurningar sem ekki passa í fyrstu tvo 

flokkana. Aðallega eru þetta spurningar þar sem valið er á milli tveggja kosta, t.d. 

viltu bjór eða vín? Líkt og Stivers bendir á (2010) er ekki nóg að eða sé í 

spurningunni þar sem spurning líkt og viltu bjór eða? ber ekki með sér annan 

valmöguleika og út frá hljómfalli er þetta túlkað sem já/nei spurning. 

 

3.2.3 Hali 

Ef spurning inniheldur hala var merkt svo við. Hali er þá lotueining sem er nánast alltaf í 

lotu með fullyrðingarsetningu (Stivers, 2010). Halinn verður þá til þess að setningin 

breytist í já/nei spurningu. Dæmi um hala eru einingar líkt og er það? eða er það nokkuð? 
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Einnig falla í þennan flokk agnir sem geta myndað spurningu, t.d. tökuorð úr ensku eins 

og right? Þessi flokkur á aðeins við um spurningar sem flokkaðar eru sem já/nei 

spurningar en ekki t.d. hv-spurningar. Í þeim tilvikum var merkt við þriðja 

valmöguleikann, að spurningin væri ekki á já/nei formi.  

 

3.2.4 Já/Nei spurningar með neitun 

Neitun kemur fyrir í já/nei spurningum með þeim hætti að svara verður annað hvort jú 

eða nei. Ólíkt ensku hefur íslenska sérstaka ögn til að svara þess konar spurningum; jú. 

Yfirleitt er talið sem svo að já (í ensku og öðrum málum) neiti þannig fullyrðingu 

spurningarinnar en nei samþykki hana (Stivers, 2010), þetta sést í dæmum eins og: A þú 

fórst ekki í bíó eða hvað? B jú, en hér er mælandi B að neita þeirri staðhæfingu að hann 

hafi EKKI farið í bíó. Þetta er þó heldur sterk fullyrðing þar sem í sumum setningum lítur 

út fyrir að jú samþykki fullyrðinguna í stað þess að neita henni. Hér að neðan er eitt slíkt 

dæmi en við frekari úrvinnslu þessara gagna var í raun farið eftir innsæi þar sem ekki eru 

til rannsóknir um svör við þess háttar spurningum í íslensku. 

Fólk í partýi talar um uppistand og talið berst að því hvort rétt sé að segja segue 

(hugtak yfir það að skipta um umræðuefni). 

 

1 A: og sumir voru (alltaf) að reyna að gera tilraunir með svona segvei sko ? 

2 B: jaaa[ááá 

3 A:  [heitir það ekki það . ← 

4 C: jú [ (.) segvei jú .  ← 

5 D:     [jú ((ásamt fleirum)) ← 

6 A: já ? 

7      (0.3) 

8 A: en: (.) þúst (.) gekk kannski smá illa . 

 

Í línu 1 notar þátttakandi A orðið segue en spyr svo (lína 3) hvort notkun orðsins hafi ekki 

verið rétt. Mælandi A býst við því að orðanotkunin sé rétt en því virkar lotan í línu 3 sem 

beiðni um staðfestingu og er því sjálfsagt að SHS staðfesti lotuna sem mælendur C og D 

(línur 4 og 5) gera svo með jú í stað nei. Það er því ekki svart á hvítu hvernig svör við 

já/nei spurningum sem innihalda neitun virka í íslensku en mögulega geta niðurstöður 

þessarar rannsóknar varpað einhverju ljósi á það. 
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3.2.5 Fullyrðingarsetningar 

Algengt er að já/nei spurningar hafi ákveðna orðaröð, þ.e. að persónubeygða sögnin skipti 

um stað við frumlagið (umröðun). Þannig er hægt að breyta staðhæfingum yfir í 

spurningu: Þú komst ekki í gær → komst þú ekki í gær? Það er þó ekkert sem segir um 

það að já/nei spurningar verði að vera á þessu formi. Fullyrðingar geta jafnvel verið 

spurningar (Gunlogson, 2002). Ef hljómfallið felur í sér ákveðinn spurnartón getur þú 

komst ekki í gær verið skilið sem spurning en einnig er hægt að breyta fullyrðingum í 

spurningu með hala: Þú komst ekki í gær, er það nokkuð? Ef fullyrðingar höfðu því 

spurnartón eða hala voru þær flokkaðar sem já/nei spurningar og merkt sérstaklega við að 

setningagerðin væri fullyrðingarsetning. Ef spurningin var ekki já/nei spurning á þessi 

breyta ekki við. 

 

3.2.6 Spurnarfornöfn og opnar lagfæringar 

Einungis var merkt við þessa breytu ef um hv-spurningu var að ræða eða opna lagfæringu. 

Þessi breyta þarfnast ekki mikilla útskýringa en eftirfarandi flokkar voru kóðaðir: 

• Hver – Undir þetta flokkast líka hvaða sem á við um manneskju. 

• Hvað – 

• Hvar – Einnig hvert. 

• Hvenær 

• Af hverju 

• Hvernig 

• Hve mikið 

• Opnar lagfæringar (hvað segirðu eða  ha?, Rósa Gísladóttir, 2015) 

 

 

3.2.7 Seinni hluti segðaparsins 

Samkvæmt Stivers er hægt að flokka svör (e. answers) í þrjá flokka: fullnægjandi svar (e. 

answer) (A: Hvert fór Pétur áðan? B: Hann fór heim), ófullnægjandi svar (e. non-answer) 

(A: Hvert fór Pétur áðan? B: Hann er ekki hérna) og ekkert svar (e. non-response) (2010). 

Sami háttur var hafður á hér. Fullnægjandi svör eru svör sem svara staðhæfingu FHS 
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beint. Ef spurningin var á já/nei formi þurfti svarið þannig að vera annað hvort játandi 

eða neitandi hvort sem það var gert með já, nei, endurtekningu eða á einhvern annan hátt. 

Hv-spurningum og opnum lagfæringum þurfti svo að svara með viðeigandi svari. Ef um 

hver spurnarfornafn var að ræða þurfti svarið því að uppfylla skilyrði spurnarfornafnsins. 

Svar var svo talið ófullnægjandi ef það mætti ekki þessum skilyrðum. Spurningar sem 

svarað var með ég veit ekki eða kannski falla því einnig undir þennan flokk. Seinasti 

flokkurinn, ekkert svar, var aðeins valinn ef engin viðbrögð voru gefin við spurningunni. 

 

3.2.8 Gjörð já/nei svars 

Svar já/nei spurninga var kóðað eftir því hvers konar gjörð fólst í SHS. Í fyrsta lagi gat 

svarið verið staðfesting/samþykki á fullyrðingu spurningarinnar. Hér teljast nei svör við 

já/nei spurningum með neitun þegar svarið samþykkir staðhæfinguna í spurningum eins 

og þú fórst ekki út í búð? En jú getur hér einnig verið dæmi um staðfestingu í sumum 

dæmum, líkt og farið var í í kafla 3.2.3. Ef svarið neitaði fullyrðingu FHS eða var einhvers 

konar afþökkun var það flokkað sem neitun. Tilfelli þar sem svör voru ekki fullnægjandi, 

þegar ekkert svar var að fá eða þau sem ekki voru við já/nei spurningu voru flokkuð saman 

í flokkinn Ekki J/N sp/Ekkert svar (Stivers, 2010). 

 

3.2.9 Form já/nei svars 

Seinasta breytan leitast eftir því að flokka svör já/nei spurninga eftir formi. 

Endurtekningar fengu sinn eigin flokk. Undir þær flokkast þau svör sem endurtaka 

fullyrðingu fyrra segðapars, annað hvort játandi eða neitandi. Spurningunni veistu hvar 

þetta er? getur því verið svarað á játandi eða neitandi formi með endurtekningu, ég veit 

hvar þetta er eða ég veit ekki hvar þetta er. Næsti flokkur inniheldur svör sem eru á já 

eða nei formi (jú er hér innifalið). Svör sem voru játandi eða neitandi á markaðan hátt 

féllu svo inn í þriðja flokkinn. Þetta eru svör á forminu auðvitað eða að sjálfsögðu en hér 

er líka hægt að finna tökuorð líkt og tótallí. 

 

Skema Stivers (2010) er mun lengra og ítarlegra en í hennar rannsókn var einnig 

leitast eftir sjónrænum merkjum líkt og að kinka kolli eða augnaráði, en einnig kannaði 

hún ýmsar leiðir hvernig mælendur velja næsta mælanda út frá alls kyns aðferðum. Til 
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þess að skoða það þarf hins vegar að hafa myndefni til staðar og því mun þessi rannsókn 

ekki snerta á því þó svo að það sé tilvalið rannsóknarefni seinni tíma.  

4 Niðurstöður 

Þegar litið er á hlutfall spurninga (Mynd 2) og hvernig FHS flokkast niður þá má sjá að 

yfirgnæfandi meirihluti þeirra eru já/nei spurningar, eða um 80% spurninga (n = 197). Þar 

á eftir koma hv-spurningar og opnar lagfæringar sem skipa nánast alla restina, þ.e. 19.6% 

af öllum spurningum (n = 48). Í lokin var aðeins ein spurning sem hægt er að setja undir 

flokkinn Annað og er þá rétt um 0.4% spurninga. Þar sem flokkurinn Annað er svo gott 

sem enginn verður hann ekki með í flestum útreikningum þó svo að þann flokk væri 

eflaust mikilvægt að skoða væru í honum fleiri tilvik.  

 

Mynd 2 – Skífurit sem sýnir hlutfall tegunda spurninga. 

4.1 Form segðapara 

Stærsti flokkur spurninga eru já/nei spurningar en þær spanna allt að 80% allra spurninga 

innan gagnanna, líkt og hér kemur fram að ofan. Hlutföll SHS er hægt að skipta upp sem 

svo hvort þau eru fullnægjandi, ófullnægjandi eða einfaldlega ekki til staðar (Tafla 1). 

Fyrst og fremst er áhugaverðast að sjá fullnægjandi svör, þau sem hreint út svara 

spurningunni sem fyrra segðapar inniheldur, en þau eru í miklum meirihluta, um 76.1%. 

Þetta hlutfall rennir stoð undir þær hugmyndir að fullnægjandi svör séu sjálfsögð og 
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þannig ákveðið norm þegar kemur að svörum við FHS. Seinni segðapör sem falla undir 

ófullnægjandi svör, og eru því dæmi um ósjálfsagða SHS, voru um 19.8% svara og þær 

spurningar sem ekki fengu neitt svar voru ekki nema 4.1%. Hlutföll á formi svars hv-

spurninga og opinna lagfæringa svipa til þeirra í já/nei spurningum: fullnægjandi svör 

voru 70.8%, ófullnægjandi svör 16.7% en hlutfall engra svara var um 12.5%. Samkvæmt 

fyrri rannsóknum ættu sjálfgefin SHS að hafa styttri undanfara en ósjálfgefin svör. Þagnir 

ættu því að vera lengri í tilfellum ósjálfgefinna svara. Vikið verður að því í kafla 4.3 hér 

að neðan.  

 

Tafla 1 

Hlutfall svara. Ein spurning var flokkuð undir Annað (þ.e. hvorki J/N spurningu né Hv- spurningu og 

ha?) en hún taldist sem fullnægjandi svar og er talin með í Samtals dálki þeirra. OL stendur svo fyrir 

opnar lagfæringar. 

Svar Já/Nei spurningar Hv-spurningar og OL Samtals 

Fullnægjandi svar 76.1% (n = 150) 70.8% (n = 34) 75.2% (n = 185) 

Ófullnægjandi svar 19.8% (n = 39) 16.7% (n = 8) 19.1% (n = 47) 

Ekkert svar 4.1% (n = 8) 12.5% (n = 6) 5.7% (n = 14) 

 

 

Já/nei spurningarnar er enn fremur hægt að skoða eftir því hvort þær hafi hala, 

innihaldi neitun eða séu fullyrðingasetningar. Mikill meirihluti spurninganna innihéldu 

engan hala eða um 95% þeirra, á meðan aðeins 5% spurninganna höfðu hann. Að sama 

skapi innihéldu aðeins 23% spurninganna neitun og aðeins 18% þeirra voru uppbyggðar 

sem fullyrðingasetningar. Þetta sýnir okkur að langalgengasta form spurninga eru já/nei 

spurningar án hala og neitunar í hefðbundnu formi já/nei spurninga, þ.e. sögn á undan 

frumlagi.  

Hv- spurningar og opnar lagfæringar, sem voru um fimmtungur allra spurninga, 

skiptast eftir mismunandi spurnarfornöfnum en einnig í flokk opinna viðgerða (Mynd 3). 

Stærstur partur  féll undir flokk spurnarfornafnsins hvað en hann var 43.6% þess flokks. 

Næst stærsti flokkurinn inniheldur svo opnar viðgerðir (hvað segirðu? og ha?) og spannar 

sá flokkur rúmlega 20% hv-spurninga og opinna lagfæringa.  
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Mynd 3 – Skífurit sem sýnir hlutfall hv-spurninga og opinna lagfæringa. 

 Talgjörðir spurninganna (Tafla 2) skiptast svo upp að langstærstur hluti já/nei 

spurninga voru upplýsingabeiðnir (67.5%) þar sem mælandi leitar aðeins eftir 

staðfestingu (eða synjun) á upplýsingum. Þar á eftir koma talgjörðir þar sem leitað er eftir 

samþykki líkt og boð, beiðnir og uppástungur en sá hluti  er 13.2% já/nei spurninga. Þessi 

flokkur kemur einungis fyrir í já/nei spurningum þar sem aðeins er leitað eftir samþykki 

(en auðvitað getur neitun líka verið seinni hluti segðapars í stað samþykkis). Viðgerðir 

eru svo 9.7% og flokkurinn Annað eru rúm 6.1% en inni í honum eru aðallega segðir sem 

falla undir viðbrögð við nýjum upplýsingum (e. newsmark), líkt og er það?, eða áskoranir, 

svipaðar og heldurðu það? 

 

Tafla 2 

Hlutföll talgjörða. Ein spurning var flokkuð undir Annað (þ.e. hvorki J/N spurningu né Hv- spurningu og 

ha?) en hún taldist sem upplýsingabeiðni og er talin með í Samtals dálki upplýsingabeiðna. OL stendur 

fyrir opnar lagfæringar. 

Talgjörð Já/Nei spurningar Hv-spurningar og OL Samtals 

Upplýsingabeiðnir 67.5% (n = 133) 60.4% (n = 29) 66.3% (n = 163) 

Viðgerðir 9.7% (n = 19) 29.2% (n = 14) 13.4% (n = 33) 

Mat 2.5% (n = 5) 0  2% (n = 5) 

Boð, beiðnir o.s.frv. 13.2% (n = 26) 0  10.6% (n = 26) 

Retorískar 

spurningar  
1% (n = 2) 4.2% (n = 2) 1.6% (n = 4) 

Upphátt 0  6.3% (n = 3) 1.2% (n = 3) 

Annað 6.1% (n = 12) 0  4.9% (n = 12) 
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Talgjörðir hv-spurninga og opinna lagfæringa flokkast aðeins í upplýsingabeiðnir, 

viðgerðir, retorískar spurningar og spurningar í flokknum upphátt. Fyrstu tvær gjörðirnar 

eru stærstar þar sem upplýsingabeiðnir eru 60.4% spurninga og viðgerðir 29.2%. Innan 

beggja flokka er spurnarfornafnið hvað algengast: 51.7% (n = 15) innan upplýsingabeiðna 

og heil 92.9% (n = 13) af viðgerðum. Tæplega helmingur (48.2%) svara innan já/nei 

segðapara voru staðfestingar eða samþykki en 28.9% voru neitun (Tafla 3). Í flestum 

tilfellum var algengara að samþykkja spurningu heldur en að neita henni og er því enn 

ein stoðin við þá kenningu að sjálfsagðara sé samþykkja FHS. Þetta stenst þó ekki í 

boðum, beiðnum og retorískum spurningum. Það stangast á við aðrar rannsóknir (Stivers, 

2009 og Kendrick & Torreira, 2015) sem sýna einmitt að algengara er að samþykkja boð, 

beiðnir og uppástungur. Mögulega stafar þetta af fáum dæmum en samtals eru aðeins 26 

dæmi sem falla undir þann flokk. Það er þó ekki mikill munur á milli samþykkis og 

neitunar eða um 8% og þá aðeins vegna tveggja tilfella. Form svaranna var að mestu leyti 

á já/nei formi þar sem hlutfallið var 73.1% (n = 144). Aðeins fimm spurningum var svarað 

með endurtekningu og einni svarað með mörkuðu játandi/neitandi svari. Restin, um 

23.9%, voru annað hvort flokkuð undir ófullnægjandi eða ekkert svar. 

 

Tafla 3 

Svör við já/nei spurningum eftir talgjörðum. 

Talgjörð Játandi Neitandi Ófullnægjandi eða ekkert svar 

Upplýsingabeiðnir 48.9% (n = 65) 29.3% (n = 39) 21.8% (n = 29) 

Viðgerðir 63.2% (n = 12) 21.1% (n = 4) 15.8% (n = 3) 

Mat 40% (n = 2) 20% (n = 1) 40% (n = 2) 

Uppástungur, boð 

og beiðnir 
30.8% (n = 8) 38.4% (n = 10) 30.8% (n = 8) 

Retorískar 

spurningar 
0  100% (n = 2) 0  

Annað 66.6% (n = 8) 8.3% (n = 1) 25% (n = 3) 

Samtals 48.2% (n = 95) 28.9% (n = 57) 22.8% (n = 45) 

 

Neitun innan já/nei spurninga þarfnast smá umræðu því nokkuð óljóst er hvernig þær 

virka. Samkvæmt Stivers (2010) er það alltaf þannig að fullyrðingar þess konar spurninga 

sé neitað með yes (sem samsvarar jú í íslensku) eða að þær séu samþykktar með no. Í 

kafla 3.2.3 er þó rétt farið yfir að þetta sé ekki svo einfalt í íslensku og margt annað liggi 

þar að baki. Gögn rannsóknarinnar eru því kannski ekki nógu ítarleg til þess að gera 

almennilega grein fyrir þessu en fjöldi já/nei spurninga með neitun voru 45. Við nánari 
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skoðun fundust nokkur atriði sem hér verða sett niður í punkta. Hafa skal í huga að 

greiningin er engan vegin fullnægjandi en stiklað er á stóru: 

 

• Neikvæðum fullyrðingasetningum, án hala, er alltaf neitað með jú og samþykktar 

með nei. 

• Fullyrðingasetningum, án neitunar, er neitað með nei og þær samþykktar með jú 

sé spurningin mynduð með neikvæðum hala. 

• Í spurningum sem innihalda neitunina aldrei er fullyrðingunni neitað með jú en 

samþykkt með nei. Dæmi úr gagnasafni: A: bíddu eruð þið bara aldrei heima 

eða? B: jú (.) Pétur er alltaf heima.  

• Þegar spurningar með umröðun sagnar og frumlags innihalda neitunina ekki fer 

það eftir hljómfalli FHS hvernig spurningu er neitað. Spurningar sem byrja lágt, 

fara hækkandi og enda svo niðri (Mynd 4 vinstri) eru líklegri til að vera 

samþykktar með jú en þær sem byrja uppi og halda svo áfram með fallandi tón 

(Mynd 4 hægri) er neitað með jú. 

 

Mynd 4 – Hljómfallsmælingar í Praat. Á myndinni til vinstri má sjá spurninguna er þetta ekki tómt eða? 

sem er síðan samþykkt með svarinu jú. Myndin til hægri sýnir svo spurninguna sérðu þá ekki? sem er síðan 

neitað með jú. 

Hér rétt í lok þessa kafla er vert að minnast á agnir sem voru partur af SHS og þá 

sem undanfarar grunnsegðar. Alls komu fyrir 48 agnir: 39 þeirra voru undanfarar já/nei 

spurninga, 8 voru undanfarar hv-spurninga og og opinna lagfæringa en ein flokkaðist 

undir annað. Við nánari athugun var ekkert sérstakt mynstur að sjá á þessum ögnum annar 

en fjöldi þeirra eftir flokkum. Ef staðfestingar og neitanir voru skoðaðar skiptist þetta 

nánast hnífjafnt upp þar sem 13 agnir féllu í flokk staðfestinga, 12 í flokk neitana og svo 
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13 í flokk ófullnægjandi svara. Innan allra upplýsingabeiðna féllu flestar agnirnar eða 32. 

Þetta magn kann þó að útskýrast vegna hve hátt hlutfall allra FHS voru upplýsingabeiðnir 

eða um 160 tilfelli. 

4.2 Grunntaktur lotuskipta 

Niðurstöður um lengd þagna þarf helst að skoða út frá tveimur mælingum: hliðrun 1, sem 

mælir frá lokum FHS og að fyrsta greinanlega hljóði SHS, og hliðrun 3 sem er þá mælt 

frá sama byrjunarpunkti en að þeim stað þar sem grunngjörð seinna segðapars byrjar. 

Ástæða þess er sú að til þess að geta borið saman niðurstöður þessarar rannsóknar við þær 

úr rannsókn Stivers et al. (2009) þarf að hafa hliðrun 1 í huga en sú rannsókn mældi aðeins 

bilið frá seinasta greinanlega hljóði fyrra segðapars og að fyrsta greinanlega hljóði seinna 

segðapars. Skýrari mynd má svo sjá þegar horft er á hliðrun 3 hvað er í rauninni langt bil 

þar til fyrri segð klárast og raunverulegt svar fæst. Þær niðurstöður er svo hægt að bera 

saman að einhverju leyti við niðurstöður Kendricks og Torreira (2015), með þeim 

fyrirvara að ekki eru mörg dæmi um beiðnir og boð í gagnasafninu og því þarf að taka 

þeim niðurstöðum sem snúa að þess háttar talgjörðum af varkárni. Hliðrun 2 verður ekki 

mikið rædd hér því aðeins voru 5 tilfelli af innöndunum og dæsi (þ.e. aðeins 5 greinanleg) 

og því ekki næg svo að einhver merkingarbær munur komi fram. 

Á stöplaritunum hér að neðan (Myndir 5 og 6) má sjá dreifingu á lengd allra 

lotuskipta með já/nei spurningu sem FHS. Fyrra ritið sýnir mælingar á hliðrun 1 en það 

seinna sýnir hliðrun 3.  

 

Mynd 5 – Stöplarit sem sýnir lengd milli fyrri og seinni hluta segðapars með já/nei spurningum út frá 

hliðrun 1. 
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Mynd 6 – Stöplarit sem sýnir lengd milli fyrri og seinni hluta segðapars allra já/nei spurninga út frá hliðrun 

3. 

Tíðasta gildi svara ásamt miðgildinu eru námunduð að næsta hundraði, líkt og hjá 

Stivers (2009). Tíðasta gildi svara í hliðrun 1 er því í kringum 100 msek en meðaltalið er 

263.31 msek með staðalfrávik 465.32 msek. Mælingar með hliðrun 3 hafa svo einnig 

tíðasta gildi sem 100 en svo meðaltalið 351.53 msek með staðalfrávik 524.27 msek. 

Munurinn hér á milli meðaltala eru þá tæpar 100 msek. Borið saman við alþjóðlega 

rannsókn Stivers et al. (2009) passar mælingin á hliðrun 1 nokkuð vel við niðurstöður  

þeirrar rannsóknar (Tafla 4). Samkvæmt þessum útreikningum stendur íslenskan nokkuð 

nálægt meðaltalinu, sem er um 200 msek. Íslenskan fellur milli enskunnar (236 msek) og 

ítölskunnar (309 msek). Ekki eru svo mikil líkindi með meðaltali dönskunnar í þeirri 

rannsókn (en þó er námundað tíðasta gildi það sama í báðum málum) sem mældist með 

lengsta bilið (468 msek) og bendir það enn fremur til þess að tungumálafjölskylda hafi 

lítið að gera með takt spurninga og svara. 
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Tafla 4 

Hér er grunntaktur tungumálanna frá rannsókn Stivers (2009). Taflan er fengin að láni þaðan og þýdd 

ásamt því að íslenskunni hefur verið bætt inn. 

Tungumál Meðaltal Miðgildi Tíðasta gildi Staðalfrávik 

ǂĀkhoe Haiǁom 423.16 300 200 661.47 

Danska 468.88 300 100 607.48 

Enska 236.07 0 0 519.81 

Hollenska 108.93 100 100 476.45 

Íslenska 263.31 200 100 456.32 

Ítalska 309.94 200 100 542.54 

Japanska 7.29 0 100 503.83 

Kóreska 182.56 100 0 506.25 

Lao 419.63 300 200 488.62 

Tzeltal 67.13 0 0 452.26 

Yélî-Dnye 71.26 0 0 371.19 

 

4.3 Sjálfgefnar vs. ósjálfgefnar lotur 

Mælingar á lengd milli segðapara út frá sjálfgefnum eða ósjálfgefnum lotum (þ.e. 

tegundum svara) sýna áhugaverðan lengdarmun sem endurspeglar hlutföll svaranna (líkt 

og nefnt var í kafla 4.1). ( Á töflu 5 má sjá að já/nei spurningar sýna mikinn mun á lengd 

þar á milli; sé hliðrun 1 skoðuð eru heilar 222 msek munur á lengd milli fullnægjandi 

svara og ófullnægjandi. Sá munur er jafnvel örlítið meiri þegar hliðrun 3 er skoðuð en þar 

er munurinn 254 msek. Þessar niðurstöður passa einnig við gögn Stivers (2009) þar sem 

öll 10 tungumálin áttu það sameiginlegt að framkalla fullnægjandi svör hraðar heldur en 

ófullnægjandi. Nú hefur komið svo fram að sjálfsagðar lotur eru ekki aðeins algengari 

heldur koma þær einnig fram með styttri undanfara líkt og fræðin segja fyrir um.  

Hv-spurningarnar og opnu lagfæringarnar má einnig skoða en þess háttar FHS voru 

ekki skoðaðir hjá Stivers (2009) né Kendrick og Torreira (2015). Lítill munur er á lengd 

milli svara sé litið á hliðrun 1, rétt um 50 msek, en gríðarlegur munur er á lengdinni sé 

litið á hliðrun 3, eða rúmlega 400 msek. Þessar tölur segja þó ekki alla söguna því aðeins 

er um 8 dæmi að ræða sem flokkast undir ófullnægjandi svör við hv-spurningum og 

opnum lagfæringum. Ef miðgildið er skoðað þá er það 463 msek. Dreifingin er því 

líklegast nokkuð ójöfn og sennilega er þessi skekkja vegna einhvers fráviks (staðalfrávik 

ófullnægjandi svara innan flokks hv-spurninga og opinna lagfæringa er 1170 msek). 

Samanburður á ósjálfsögðum og sjálfsögðum svörum gefur í skyn að já/nei spurningum 

sé yfirleitt svarað nokkuð fyrr heldur en hv-spurningum og opnum lagfæringum, munur 

á hliðrunum segðapara eru 172 msek í hliðrun 1 og 134.8 msek í hliðrun 3. Þessi munur 

gæti auðvitað stafað frá mismikilli vinnslusem fer í að framkvæma svör við já/nei 

spurningum annars vegar og hv-spurningum/opnum lagfæringum hins vegar. Enginn 
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munur er svo á tegundum spurninga fyrir ófullnægjandi svör í hliðrun 1 en við sleppum 

samanburði á hliðrun 3 þar sem niðurstöður frá hv-spurningum og opnum lagfæringum 

gætu skekkt niðurstöðurnar. 

 

Tafla 5 

Lengd milli spurninga og svara eftir því hvort svarið sé fullnægjandi eða ófullnægjandi. OL stendur fyrir 

opnar lagfæringar. 

Tegund Fullnægjandi svar  Ófullnægjandi svar  

spurninga Hliðrun 1 Hliðrun 3 n Hliðrun 1 Hliðrun 3 n 

Já/Nei spurningar 217.5 msek 299 msek 150 439.7 msek 553.4 msek 39 

Hv-spurningar og 

OL 
389.5 msek 433.8 msek 34 435.1 msek 871.6 msek 8 

 

4.4 Tegundir talgjörða 

Við vitum nú að grunntaktur allra já/nei spurninga, líkt og gefið var upp í kafla 4.2, er að 

meðaltali 263 msek (mælt frá hliðrun 1) eða 351 msek (með hliðrun 3). Nánar er þó hægt 

að athuga hvort talgjörðir, og svör við þeim, gefi af sér einhvern marktækan mun. Í töflu 

6 má sjá meðaltöl staðfestinga og neitana já/nei spurninga mæld með bæði hliðrun 1 og 

3. Flokkar líkt og mat, retorískar spurningar og annað er líklegast ekki hægt að lesa mikið 

úr þar sem fleiri gögn þyrfti til þess að geta séð einhvern marktækan mun. Í heildina er 

munurinn sýnilegur en meðaltal neitana er tæplega 100 msek hærra sé hliðrun 1 skoðuð 

og rúmlega 150 msek hærra sé hliðrun 3 skoðuð. Til þess að fá sem skýrast hvert bilið er 

á milli gjörða segðaparanna skiptir í raun meira máli að skoða hliðrun 3, þó svo áhugavert 

sé einnig að skoða hliðrun 1. Þannig má sjá nánast 200 msek mun á staðfestingu og neitun 

innan upplýsingabeiðna og heilan 235 msek mun á milli samþykkis og neitunar í 

flokknum sem inniheldur uppástungur, boð og beiðnir. Í viðgerðum er hins vegar lítill 

munur, ekki nema 10 msek. Ekki er óvenjulegt að lítill munur sé á viðgerðum en mikill 

innan flokks beiðna o.s.frv. en fræðin benda á að í þeim segðapörum sem fela í sér 

afþökkun, líkt og svör við boðum, er oftar en ekki reynt að lengja á tímanum sem líður 

milli þess að boðið kemur og að því sé neitað (Schegloff, 2007 bls. 67-73). Sé mælt hver 

lengdin á milli hliðrunar 1 og 3 er í öllum já/nei spurningum má sjá að í svörum sem fela 

í sér staðfestingu er ekki nema 54.4 msek að meðaltali frá því að fyrsta greinanlega hljóð 

seinna segðapars heyrist og þar til lotueiningin sem inniheldur staðfestinguna byrjar. Á 

móti er þessi lengd meira en tvöföld í neitunum en þar er meðallengd milli hliðrana 128.6 

msek.  
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Tafla 6 

Lengd milli fyrri og seinni segðapara já/nei spurninga miðað út frá hliðrunum 1 og 3 fyrir bæði 

staðfestingu og neitun. 

Flokkur/ Staðfesting  Neitun  

Talgjörðir Hliðrun 1 Hliðrun 3 n Hliðrun 1 Hliðrun 3 n 

Upplýsingabeiðnir 193.1 msek 229.2 msek 65 280.5 msek 416.4 msek 39 

Viðgerðir 243.9 msek 261.7 msek 12 186.8 msek 270.8 msek 4 

Mat 194.5 msek 393.5 msek 2 -116 msek -116 msek 1 

Uppástungur, boð 

og beiðnir 
61.4 msek 162 msek 8 227.7 msek 397 msek 10 

Retorískar 

spurningar 
- - - - 0 1068 msek 1068 msek 2 

Annað 117.5 msek 293.5 msek 8 -108 msek -108 msek 1 

           

Allar já/Nei 

spurningar 
182.1 msek 236.5 msek 95 278.5 msek 407.1 msek 57 

 

 

5 Umræður 

Við nána skoðun á spurningum og svörum íslenskunnar kemur í raun ekkert fram sem 

kemur á óvart miðað við aðrar megindlegar rannsóknir  í öðrum tungumálum (aðallega 

Stivers et al. 2009 og Kendrick & Torreira 2015, en einnig Stivers 2010). Grunntaktur 

já/nei spurninga í íslensku (263 msek) svipar mjög svo til mælinga Stivers á ensku, sem 

hefur meðaltalið 236 msek, og íslenskan á það sameiginlegt með öllum tungumálum 

þeirrar rannsóknar að fullnægjandi svör koma fyrr en ófullnægjandi sem og að 

staðfestingar koma fyrr en neitanir. Í öllum flokkum hefur það sýnt sig að sjálfsögð 

viðbrögð, hvort sem það sé á formi fullnægjandi spurninga, samþykkis (í stað neitunar) 

eða út frá hlutföllum sjálfsagðra lotna (á móti ósjálfsögðum), séu venjan í samtölum. Því 

lengri sem þögnin í samtölum er, þeim mun meiri líkur eru á að viðkomandi spurningu sé 

neitað eða að boði sé hafnað og er það merki um merkingarbæra eiginleika þagnarinnar. 

Hlutföll spurninga og svara passar einnig við rannsókn Stivers (2010) þar sem já/nei 

spurningar eru í miklum meirihluta og um 20% eru hv-spurningar og opnar lagfæringar. 

Aðeins ein spurning var flokkuð sem Annað. Með mælingum Kendricks og Torreira má 

sjá nánar muninn á milli samþykkis og neitana með því að mæla ekki aðeins að fyrsta 

greinanlega hljóði SHS heldur að fyrsta greinanlega hljóði aðallotueiningar SHS. Til þess 

þó að geta fylgt rannsókn þeirra betur eftir þyrfti að safna fleiri gögnum sem innihalda 

boð, beiðnir og uppástungur svo hægt sé að fá góðar og greinilegar niðurstöður. Rannsókn 

þessi snertir því aðeins toppinn á því sem hægt væri að gera með aðferðafræði þeirra. Til 
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að mynda væri næsta skref í þessa átt, eftir að fleiri gögnum er safnað, að flokka svör ekki 

einungis í ómörkuð og mörkuð svör heldur einnig í ómarkað og markað snið. 

Annað sem í ljós kom við úrvinnslu rannsóknarinnar er gríðarlegur fjölbreytileiki í 

svörum já/nei spurninga sem innihalda neitun og er þá annað hvort svarað með jú eða nei. 

Almennt er talið að jú neiti fullyrðingum spurningarinnar en að nei staðfesti þær. Gögn 

rannsóknarinnar sýndu þó fram á annað. Margir þættir geta hér spilað inn í hvernig svara 

á þess háttar spurningum, þeir sem nefndir eru í þessari ritgerð eru mismunandi tegundir 

neitana (munur á aldrei og ekki), hvort form spurningar sé fullyrðing, og þá hvort 

fullyrðingin hafi hala eða ekki. Venjulegar já/nei spurningar, sem myndaðar eru með 

umröðun sagnar og frumlags, fylgja svo reglum um hljómfall sem segir til um hvort 

fullyrðingu spurningarinnar sé svarað neitandi með nei eða jú. Ef næg gögn væru til staðar 

væri þetta áhugaverð rannsókn sem gæti kafað ofan í leyndardómana sem íslenska jú-ið 

er. 

Niðurstöður rannsóknarinnar hafa hagnýtt notagildi á öllum þeim sviðum sem snerta 

náttúrulegt talmál. Einna helst væri hægt að nota upplýsingarnar um merkingarbæra 

eiginleika þagnarinnar innan tækniheimsins, líkt og í tölvuleikjum eða máltækni. Á 

seinustu árum hefur tækni sem snýr að samskiptum tölva og manna þróast á gífurlegum 

hraða. Þó eru enn vankantar sem snúa að flæði samskiptanna þar á milli. Niðurstöðurnar 

og mælingar sem hér hafa verið birtar geta því virkað sem viðmið um grunntakt 

náttúrulegra samtala hvort sem það er innan tæknigeirans eða annars staðar, svo sem 

innan listageirans en þar má til að mynda nýta niðurstöðurnar sem viðmið tjáningar í 

leikrænum skilningi. Því má svo segja að samtalsgreiningu verði að vera gefin ákveðinn 

sess þegar leitað er lausna í öllum geirum sem við koma náttúrulegum samskiptum og 

mikilvægi þess háttar rannsókna verður því undirstrikað hér.  
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