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Forord

Dette speciale markerer afslutningen på min kandidatuddannelse i audiologi. Specialet henvender
sig primært til fagpersoner inden for høreområdet; herunder audiologer, audiologopæder, audiologiassistenter samt andre, der finder Lings seks-lyds test interessant.
Jeg erhvervede interessen for emnet efter at have snakket med både audiologopæder og audiologer
fra Audiologisk Klinik i Århus (AUH), som såede tvivl ved, hvorvidt den danske udtale af Linglydene rent faktisk dækker det frekvensområde, som testen giver udtryk for, eftersom disse er baseret på engelske udtaler. Endvidere var der her personer, som gjorde mig opmærksom på, at der hersker en væsentlig uenighed om, hvorvidt der er en forskel i udtalen af lydenes korte og lange udgave. Netop denne faglige usikkerhed og uenighed om en så ofte anvendt test skabte den videre gejst
til at foretage en undersøgelse af Ling-lydene på danske udtaler.
Derfor kontaktede jeg ingeniør Carsten Daugaard fra DELTA med henblik på, om han kunne være
min vejleder i undersøgelsen af dette, da en sådan undersøgelse ville kræve et stort teknisk kendskab til forsøgsopstilling og behandling. Derfor; et stort, hjerteligt tak til Carsten Daugaard for hans
vejledning, og for at have været til stor hjælp med at give hurtig og konstruktiv feedback på
spørgsmål relateret til specialet, samt hjælp og input til at opsætte måleudstyr.

God læselyst!
Joakim Fruerlund Nielsen
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Abstract
Background: Today, a great part of the world makes use of Daniel Ling’s six-sound test as a fast
and simple tool to test and teach especially hearing-impaired children. The test consists of six
sounds: / m /, / a /, / u /, / i /, / sh / and / s /, which cover the entire speech spectrum, for which reason it may be assumed that if the hearing impaired individual are able to detect and reproduce all six
sounds, he or she can also hear the other speech sounds. Moreover, the test is carried out by the
practitioner saying the six sounds in a random order without the hearing impaired being able see the
practitioner and, thus, read the practitioners’ lips. The hearing impaired are then asked to highlight
or reproduce the sounds as they are heard. With a frequent use of this test, the practitioner may register if the individual’s hearing capacity changes as the test results can be compared to previous
tests. Changes in test results could have to do with technical errors, anteroom hearing loss or otitis
media. Furthermore, the six-sound test’s frequency range is determined for English pronunciation of
the sounds, which should be problematic when used in a different language such as Danish as it is
well known that some Danish sounds have a lower frequency than the English ones. Also, there is a
disagreement on whether the sounds should be said in a short or a long version as this could change
the outcome of the test. Additionally, the test should probably also distinguish between men and
women as there is a well-known difference in frequency among the sexes.
Purpose: The purpose of this study is to compare the Danish and the English pronunciation of
Ling’s six sounds in order to examine if there is any difference in frequency between them. Furthermore, it is examined if the length of the sounds makes a difference to their location on the frequency spectrum, and if it has a real impact whether the sounds are pronounced by a man or a
woman. Finally, this study presents other application possibilities for the test.
Method: The study consists of 20 contenders; 10 men and 10 women, who all have Danish as their
mother tongue. These 20 Contenders pronounces the six Danish Ling-sounds in a short and a long
version, while their pronunciations are recorded in an anechoic room and with the most optimal
recording equipment. In continuation hereof, data is processed by use of Fast Fourier Transformation followed by statistical calculations that leads to the final graphs, which are used for the
analysis.
Results: Based on the graphs of the Danish pronunciation of the six Ling-sounds, the study concludes that there are no differences in the frequency range between short and long pronunciation.
Yet, there is a small difference in level with some of the frequencies, which may have to do with a
difference in strength between the short and the long sound. However, it does not change that there
is no difference between short and long. Therefore, it is decided to merge the data from short and
long opinions together in order to strengthen the static material by obtaining data from 40 contenders instead. When comparing men and women's pronunciation of the sounds it turns out that there is
a difference in the shape of the curves, but that the primary energy range of the frequency spectrum
is relatively similar. However, women's high frequency sounds are slightly higher than men's. Even-
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tually, the Danish sounds primary energy areas are transferred to an audiogram and then compared
with Daniel Ling sounds. Here, it turns out that the low- and medium-frequent sounds / m /, / a /, / u
/ and F1 / i / are relatively consistent with the English as there is only a tendency for the Danish
vowels to be slightly more low-frequent. The sounds / sh /, / s / and F2 for / i / are not totally consistent with previously thoughts when / i / covers a larger area, / sh / a smaller area, and / s / has a
significant peak at 2000 Hz and covers a lower frequency range.
Conclusions: Thus, the examination concludes that there is no difference in the short and long pronunciation. However, there is a difference between men and women, but this is mainly in the shaping of the curves and not in the primary frequency range of the sounds. In regard to the comparison
between the Danish and English pronunciations, there are virtually no differences in the low- and
medium-frequent sounds but a considerable difference between the high-frequency sounds, especially the / s / sound. It is therefore recommended to make use of the Danish spectrum guidelines
instead of the English in the Danish practice. Furthermore, it is suggested to develop a Danish digital version of the sounds in the testing of hearing impaired children.
Key Words
Frequency analysis - FFT, Danish Ling six-sound test, cochlear implant, children, audiology, phonetics, digital test.
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Kapitel 1: Indledning
Audiologer, audiologopæder, forældre og andre bruger i dag Daniel Lings seks-lyds test som et redskab til at teste og undervise især hørehæmmede børn (Haven & Mathiesen 2007). Lings seks-lyds
test bruges over hele landet som en hurtig og effektiv måde til for eksempel at registrere, om børn
med høreapparat (HA) eller Cochlear Implant (CI) opfanger alle de vigtige talelyde, der befinder sig
i frekvensområdet fra 250 til 6000 Hz, da dette er afgørende for taleforståelsen og dermed også udviklingen af talesprog (Haven & Mathiesen 2007; Ling 1989). Lings lyde består som nævnt af seks
lyde, der på engelsk dækker hele talefrekvensspektret. Disse seks lyde vises på dansk som: /m/, der
dækker området ved 250 Hz, /u/, som dækker området mellem 400 og 750 Hz, /a/, som dækker mellem 750 og 1500 Hz, /i/, der dækker området ved 350 Hz og igen ved 2000 Hz, /sh/, som dækker fra
2000 Hz og opefter og sidst /s/, som dækker fra 4000 og opefter (Haven & Mathiesen 2007; Ling
1989). Disse seks lyde dækker altså hele det føromtalte frekvensområde. Hvis den hørehæmmede
derfor kan høre og respondere på alle disse lyde, ved fagpersonen eller forældrene, at den hørehæmmede har de mest optimale muligheder for at høre og forstå sine omgivelser. Ling-lydene kan
derfor bruges til at diagnosticere, om den hørehæmmede kan høre talesprogets lyde, hvilket kan
give indikationer for, hvad der bør arbejdes med fremadrettet. De kan endvidere anvendes til at kontrollere, at HA’et eller CI’et virker optimalt, og at der ikke er noget, som er defekt (Haven & Mathiesen 2007). Disse to funktioner løser et kritisk problem ved især børn med HA eller CI, da det oftest
ikke er muligt for de voksne at finde ud af, om der er noget galt med udstyret, eller om den manglende udtale af talelyde hos barnet skyldes, at barnet ikke hører hele udtalen af ordret. Her har specielt yngre børn svært ved at gøre opmærksom på de føromtalte problemer, hvormed Ling-lydene
udgør et nemt og hurtigt redskab til at afklare ovenstående problemstillinger (Haven & Mathiesen
2007; Ling 1989).
Til trods for Ling-testens store succes møder den stadigvæk en hvis kritik og skepsis i de audiologiske kredse, da testens danske udformning er sket ved en forholdsvis direkte overførelse fra de originale engelske lyde til de danske sproglyde. Dette har medført en mistanke om, at lydene muligvis
slet ikke dækker de formodet frekvensområder, da det er velkendt, at engelsk både sprogligt og udtalemæssigt er anderledes end dansk (Grønnum 2007; Grønnum 2009; Waltzman 2006). Endvidere
er der en faglig uenighed om, hvorvidt lydene skal fremsiges som korte lyde, der simulerer normal
tale, eller om de skal trækkes ud til lange lyde, så signalet bliver tydeligere (Petersen 2005c; Ejstrup
& Hansen 2003a; Fischer-Jørgensen 1792). Derudover kan det også forestilles, at den kendte frekvensmæssige forskel mellem mænd og kvinders stemmer kan have en indflydelse på Ling-lydenes
frekvensområde, der bør tænkes ind i testen retningslinjer (Frøkjær-Jensens 1966).
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1.1. Problemformulering
På baggrund af ovenstående vil jeg med dette speciale undersøge, hvorvidt den danske udtale af
Lings seks-lyds test frekvensmæssigt ligger anderledes end den originale engelske teori af Daniel
Ling. Det vil endvidere blive undersøgt, om der er en reel forskel på, om lydende udtales i en kort
eller lang udgave, og om der er en egentlig forskel mellem mænd og kvinder. Afslutningsvis vil der
blive set på, om Ling-lydene har andre anvendelses muligheder. Derfor lyder min problemformulering således:
Hvordan ligger de dansk udtalte Ling-lyde frekvensmæssigt sammenlignet med Daniel Lings
lyde? Hvilken betydning har det, om lydene udtales i en kort eller lang udgave? Og har det en
reel betydning, om det er en mand eller kvinde, der udtaler lydene? Hvilke andre anvendelses
muligheder har testen?
1.2. Læsevejledning
I specialet vil der forekomme // omkring bogstaver – eksempelvis /i/ – hvilket gøres for at fremvise,
at det er selve den udtalte lyd og ikke bogstavet, der omtales. Denne måde at fremvise lydene på
ved skrift er velkendt (Grønnum 2007). I nærværende speciale vil dette dog være i en meget grov
fonetisk form, da specialet primært vil omhandle de seks Ling-lyde og den ene udtale, der er på
dem. Derfor anser jeg det det som overflødigt at gøre brug af andre fonetiske symboler.
Ord, som skrives med kursiv, er ord, der indeholder den omtalte lyds udtale, såsom lyden /m/ som i
ordet mave. Denne /m/ lyd kan selvfølgelig også findes i andre ord, og derfor vil ordene i kursiv kun
være som eksempler til hjælp for læseren. Ling-lydene på dansk er følgende /m/, /u/, /a/, /i/, /sh/, og
/s/ disse seks lyde ses også ofte skrevet i anden litteratur som /mmm/, /uuu/, /aaa/, /iii/, /shh/ og
/sss/. Dette gøres for at vise, at selve lyden trækkes ud i forhold til normal tale. Her har jeg dog
valgt at gøre brug af den første udgave for at simplificere læseprocessen. Læseren skal ydermere
være opmærksom på, at Ling-lydene på engelsk skrives anderledes end på dansk, så de engelske
lyde: /mm/, /oo/, /ah/, /ee/, /sh/ og /ss/ bliver til: /m/, /a/, /i/, /sh/ og /s/ i samme rækkefælge. Lydene
vil derfor, for læsevenlighedens skyld og for at undgå forvirring, blive vist som de danske betegnelser, selvom det drejer sig om de engelske.
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1.3. Specialets opbygning
Specialet består af følgende seks kapitler med dertilhørende afsnit:
Kapitel 1: Indledning: I nærværende kapitel præsenteres specialets fokus, problemformulering og
læsvejledning. Det bliver her gjort klart, hvad Ling-lydene er, og hvordan de anvendes.
Kapitel 2: Metode: I dette kapitel præsenterer jeg min metode til at indsamle, behandle og analysere
mine data. Det bliver gjort klart, hvordan participantgruppen er sammensat, hvilke instruktioner til
udførelsen de fik, og hvilket optageforhold og optageudstyr, der er anvendt. Endvidere vil det under
databehandlingen blive forklaret, hvilke indstillinger der blev foretaget ved Fast Fourier Transformation, som blev udført i Audacity, og hvordan udvælgelsen af den enkelte lyd foregik. Slutteligt
vil selve dataanalysen, som blev foretaget vedhjælp af Excel, blive forklaret.
Kapitel 3: Teori: Dette kapitel indeholder en gennemgang af den relevante teori, som er nødvendig
for at kunne forstå specialets genstandsfelt. Kapitlet er todelt, hvoraf første del giver en forståelse af
sprog og lydes frembringelse, hvor der for så vidt muligt vil blive taget udgangspunkt i Ling-lydene
som eksempler. I den anden del vil teorien bag selve frekvensanalysen blive fremlagt og forklaret.
Kapitel 4: Analyse: I specialets fjerde kapitel analyserer jeg de grafer, der kommer ud af dataanalysen over participanternes udtale af Ling-lydene. Dette kapitel vil derfor tage udgangspunkt i de tre
spørgsmål fra problemformulering; hvorvidt der er en forskel på kort og lang udtale, om der er forskel på mænd og kvinders udtale, og til sidst om der egentlig er en reel forskel mellem dansk og
engelsk udtale.
Kapitel 5: Diskussion: I dette kapitel lægges der ud med en diskussion af analysens resultater. Herefter diskuteres min valgte metodetilgang, hvor der tillige gives en vurdering af, om der var andre
og bedre muligheder for at foretage undersøgelsen. Som sidste del af diskussion vil der blive perspektiveret til, hvilke andre anvendelsesmuligheder Ling-testen kunne have, samt til fremtidige studier af Ling-lydene, der ville kunne kaste lys over sproglige forskelligheder.
Kapitel 6: Konklusion: Specialet afsluttes med en konklusion, hvori jeg besvarer; om der er forskel
på kort og lang udtale, om det reelt har nogen betydning, om det er en mand eller en kvinde der udtaler lydene, om der er en egentlig frekvensmæssig forskel mellem de danske og engelske Linglyde, og hvad lydene ellers kan anvendes til fremadrettet.
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Kapitel 2: Metode
Mit speciale udgør et kvantitativt studie, da der, på baggrund af den indsamlede data og ved hjælp
af statistiske metoder, ønskes at give et generaliserende billede af danskeres udtale af Ling-lydene
(Johnson & Christensen 2008: 38–42). I de følgende afsnit vil det blive fremlagt, hvordan undersøgelsen blev udført, valg af udstyr og udvælgelse af participanter præsenteres.
2.1. Participanter
Studiet indeholder 20 participanter, som blev udvalgt fra en convenience nonrandom sampling, da
de deltagende var dem, som var til rådighed på det givende tidspunkt. Denne form for sampling er
den hyppigst anvendte i kvantitative pilotstudier (Johnson & Christensen 2008; 238 – 239). Participantudvælgelsen tog udgangspunkt i nogle forholdsvis enkle kriterier for at skabe en vis ensartethed
i gruppesammensætningen. Kriterierne var følgende: minimum 18 år, da der kun ønskes frekvensanalyse af voksnes stemmer, lige fordeling af mænd og kvinder, ingen hørehæmmede eller personer
med stemmelidelser såsom stammen eller dyspraksi, da deres udtale kan være anderledes end normalt hørende/talende, samt et så bredt muligt udsnit af samfundslagene, da uddannelse og miljø
muligvis kan ændre folks talemåde.
Participantgruppen kom til at se ud på følgende måde: 10
mænd og 10 kvinder i alderen 20 til 56 år, mændenes gennemsnitsalder var 35 år og kvindernes var 29 år. Tilsammen
var gruppens gennemsnitsalder 32 år. Deres professioner
var blandt andet studerende, kok, håndværker, sælger, læge,
audiologopæd og audiologiassistent, hvilket må betegnes
som et bredt udsnit baseret på uddannelsesniveau. Deres
geografiske tilhørsforhold viste, at 75 % af gruppen kom fra
forskellige områder på Fyn, 15 % kom fra Sønderjylland, 5
% kom fra Nordjylland og 5 % fra Sydsjælland (se fordeling på billedet til højre).
Participantgruppens sammensætning må betegnes som et
acceptabelt udsnit af alder og uddannelsesniveau. Der kan
dog sættes spørgsmålstegn ved, om det kan påvirke resultatet, at 75 % af gruppen er fra Fyn. Dette kan ikke udelukkes, men da lydene i forsøget siges isoleret og ikke som en
del af flydende fri tale, burde dialektiske forskelle minimeres betydeligt.
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2.2. Dataindsamling
Selve forsøget foregik ved, at participanterne kom ind på Odense Universitetshospitalets høreklinik,
hvor et af DELTA’s lyddøde rum er placeret. Herefter gav jeg dem en grundig introduktion til Linglydene og deres funktion. For at participanterne kendte udtalen af de enkelte lyde, blev der taget
udgangspunkt i seks ord, som hver startede med hver sin lyd; /a/ som arm, /m/ som i mave, /i/ som i
is, /u/ som ugle, /s/ som slange og /sh/ som i chokolade (www.matcen.dk). Participanterne blev
endvidere instrueret i, at hver lyd skulle siges i sekvenser af tre gange efter hinanden og med pauser
imellem hver som for eksempel; /aaa/ pause /aaa/ pause /aaa/. Dette gjorde jeg for at sikre en ensartehed i udtalen af lydene, og for at sikre mig en større mængde data, så den endelige udvælgelse
af lydene ikke skulle ske på mangel af bedre, men derimod kunne baseres på muligheden for at
vægle den bedste lyd. Alle lydene blev endvidere kørt igennem to gange i en kort (ca. ½ sek.) og en
lang (ca. 1 sek.) udtale. Dette blev gjort på baggrund af min antagelse om en mulig forskel på lang
og kort udtale. Alle optagelser blev ydermere lyttet til under indspilningen for at undgå eventuelle
fejl eller misforståelser i udtalen.
For at kunne lave en god og valid akustisk analyse er det vigtigt at have en god optagelse af det ønsket analyserede signal. Det betyder, at optagelsen skal være en nøjagtig repræsentation af det signal, der kommer ud af munden. Kvaliteten af det optagede signal bestemmes af optageudstyret og
optageforholdene. Jeg har derfor været meget fokuseret på optageudstyret og optageforholdende
under min dataindsamling, hvilket uddybes yderligere i det følgende.
2.2.1. Optageforhold
For at opnå de mest optimale signal-støj forhold, bør der optages i et lyddødt rum. Det lyddødede
rum skaber nemlig et refleksionsfrit rum, hvilket vil sige, at den lyd, der optages, er fri for rumklang
og baggrundstøj generet i rummet. Det lyddøde rum er ofte en stor betonkasse eller et andet specialbygget rum, der udelukker udefrakommende lyd og vibrationer. Rummet er desuden indvendig
isoleret med lydabsorberende materiale på alle overflader, hvor materialet oftest plejer at være trekantformet skumgummi (DenStoreDanske.dk). Dette gør, at man kan undgå faktorer som efterklang
og baggrundsstøj, der ofte er et af de typiske kritikpunkter ved en akustisk analyse (Petersen 2005b:
1). Hvis et rum ikke er lydisoleret, vil optagelsen indeholde støj fra omgivelserne såsom ventilationsanlæg og computere. Optagelsen vil også opfange efterklagen, som reflekteres fra hårde overflader som eksempelvis væggene. Denne efterklang af lyden er en smule forsinket i forhold til den
originale lyd, imens den også ofte vil have et andet frekvensindhold afhængig af rummets størrelse
og form (Petersen 2005b: 1).
I dette studie har jeg derfor, som tidligere nævnt, valgt at gøre brug af DELTA’s lyddøde rum ude
på OUH for at sikre det bedste optagelsesresultatet og derved undgå de førnævnte optagelsesproblematikker. Rummet vedligeholdes og bestyres af DELTA, hvilket gør at det overholder de gældende standarder inden for dette område.
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2.2.2. Optageudstyret
Den vigtigste del af optagerudstyret er selve mikrofonen, som omformer det akustiske signal til en
tilsvarende elektrisk vekselspændende variation (Petersen 2005b: 2). For at sikre en tilfredsstillende kvalitet af lydoptagelsen har jeg i dette studie valgt at gøre brug af en kondensatormikrofon, da
denne type mikrofon oftest bruges til at foretage akustiske målinger grundet dens høje kvalitet. Mikrofonen skal som minimum kunne optage frekvenser mellem 20 – 20.000 Hz, da det ligger inden
for den menneskelige hørelse (Gelfand 2009). Der findes tre typer kondensatormikrofoner: pressure-field, diffuse-field og free-field. Hver mikrofon egner sig til et forskelligt akustisk formål. Pressure-field mikrofonen opfanger lyden fra en lydkilde, hvor både fase og niveau er det sammen og
bruges ofte ved måling af vægge og kobler-målinger. Diffuse-field mikrofonen opfanger lyden fra
flere forskellige retninger og lydkilder, og egner sig især til måling af refleksioner og i situationer
med flere lydkilder placeret omkring mikrofonen. Slutteligt opfanger Free-field mikrofonen lyden
fra en lydkilde, som er placeret foran mikrofonen (bksv.dk). I dette studie blev der gjort brug af en
free-field mikrofon.
Som mikronfonpændingsforsyning brugte jeg en G.R.A.S. type 12AK, der oftest anvendes sammen
med kondensatormikrofoner. 12AK’en kører på batteri under optagelsen, da den elektriske spænding fra adapteren kan give et lille støjsignal. 12AK’en indstilles til et Gain på + 30 dB og filtret,
som sættes på, er et High-pass filter, som er et 3-pole Butterworth filter med – 1 dB cut-off ved en
frekvens på 20 Hz. Dette filter bruges for at skære unødvendig lavfrekvent støj fra bygningen fra, så
SNR bliver bedre. Under hele forsøget holdte jeg endvidere øje med, at systemet ikke gik i overload, hvilket vil kunne ødelægge min data (G.R.A.S Sound & Vibration).
Som selve optagerudstyr anvendte jeg en Sound Devices 788T, som er en harddiskoptager. Denne
transportable boks lager optagelserne, som derefter kan overføres til computeren. 788T-modellen
sikrer en høj kvalitet af optagelserne (sounddevices.dk).
Det lyddøde rum vil altså sikre de optimale SNR forhold, og valget af optageudstyr i høj kvalitet vil
sikre, at lydsignalet ikke mister des kvalitet og nuancer.
2.3. Databehandling
Lydfilerne fra hver participant har jeg behandlet i Audacity ved hjælp af Fast Fourie Transformation
(FFT), som vil blive forklaret dybere i et selvstændigt afsnit i kapitel 3. Selve lydfilen forstærkes op
til -3 dB for at give lydene kraftigere udsving, så eventuelle forskelle bliver tydeligere. Som tidligere nævnt skulle hver participant sige hver lyd tre gange efter hinanden for, at sikre et tilstrækkeligt
materiale og undgå eventuelle misforståelser/fejl i udførelsen. Jeg fandt det unødvendige og overflødige at analysere alle tre gentagelser af hver lyd, derfor foretog jeg en udvælgelse ud fra længde
og kvalitet af lydene. Den enkelte lyd er dog stadigvæk endeligt udvalgt ud fra mit subjektive perspektiv. Nedenfor ses et eksempel (figur 1) på de tre lange m-lyde hos kvinde nr. 2, hvor det tydeligt ses, at alle tre lyde stort ses har deres udsving ved de samme frekvenser, og at standardafvigelsen primært varierer i niveau. Jeg argumenterer derfor, at det ikke har nogen væsentlig betydning,
om det er den ene lyd, der vælges frem for den anden.
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Figur 1, eksempel på de tre udtalelser.

Efter udvælgesen af den enkelte lyd er spektret, som består af frekvenser og niveau i dB, eksporteret
til et Excel-ark, hvor frekvenser under 150 Hz og over 8000 Hz er filtreret fra, da det primært består
af støj (Geldfand 200: 504 – 507). Dette gav 1459 målepunkter med hver deres frekvens og dB.
Hvordan jeg efterfølgende har analyseret mine data præsenteres i det følgende afsnit.

2.4. Dataanalyse
Det førnævnte filtrerede data har jeg efterfølgende samlet i et excel-ark, hvor hver lyd blev delt op i
forhold til, om det var mænd eller kvinder og igen, om det var den kort eller lange udgave. Dette
resulterede i 40 ark per lyd, som hver indeholdt resultaterne fra 10 mænd eller kvinders korte eller
lange lyde. Ud fra hver af disse ark blev der beregnet et gennemsnit, en middelværdi og en standardafvigelse for hvert af de 1459 målepunkter, hvilket tilsammen resulterede i en graf (se eksempel i figur 2).
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Figur 2, eksempel på Excel ark for mændenes lange /m/ lyd.

Efter at gennemsnittet, middelværdierne og standardafvigelserne var blevet udregnet for både mændenes og kvindernes korte og lange lyde blev disse resultater sammenlignet med hinanden i en graf
for henholdsvis mændenes korte vs. lange lyd og kvindernes korte vs. lange lyd. Graferne indeholder hver en kurve for middelværdierne af de korte lyde og for de lange lyde. Ud over kurverne med
kort-lang middelværdierne, blev der også lavet to tendenslinjer for henholdsvis kort og lang, hvilket
blev gjort for at give en mere glidende og aflæselig kurve, eftersom der var data fra 1459 målepunkter, hvilket især ved de høje frekvenser giver en zigzagget kurve. Efter sammenligningen af kort og
lang udtale for henholdsvis mænd og kvinder, besluttede jeg at lægge korte og lange lyde sammen
for at styrke det statiske materiale, som nu bestod af data svarende til 40 participanter. Denne sammenlægning af kort og lang blev gjort på baggrund af, at der ikke var en forskel mellem kort og
lang udtale. De nye middelværdier for hver lyd, stadig opdelt i mænd og kvinder, blev sammenlignet med lydene fra det modsatte køn. Det vil sige, at kvindernes /m/ blev sammenlignet med mændenes /m/ lyd. Dette blev igen gjort ved hjælp af en graf, som igen indeholdte en kurve med mændenes middelværdier og en med kvindernes middelværdier. Også på disse blev der lavet tendenslinjer. Alle graferne blev endvidere anvendt som grundlag for den endelige analyse, som findes i kapitel 4 og i bilag 1 og 2.
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Kapitel 3: Teori
Nærværende kapitel indeholder teorierne bag specialets genstandsfelt samt teorien for analysen af
mine indsamlede data. Kapitlet er derfor todelt, hvor første del udgøres af teorier omkring, hvordan
sprog og tale frembringes samt sproglige variationer, imens anden del består af teorien for, hvordan
frekvensanalyse af sprog og tale foretages.
3.1. Frembringelse af lyde
I dette afsnit vil det blive forklaret, hvordan lyde, og dermed også talen, frembringes ved hjælp af
taleorganerne, og hvordan dette har en sammenhæng med frekvens. Endvidere vil relevant teori om
vokaler og konsonanter, samt forklaring på forskellen mellem frembringelse af lyde hos mænd,
kvinder og børn, blive gennemgået. Det skal her nævnes, at jeg har udeladt visse fonetiske aspekter,
såsom lukkelyd og stemte frikativer, da jeg ikke har fundet disse relevante for nærværende problemstilling.
3.1.1

Talefrembringelse

For at vi mennesker kan frembringe tale, gør vi brug af taleorganerne. Taleorganerne består af fire
forskellige systemer, der alle arbejder uafhængig af hinanden: læberne, ganesejlet med drøblen,
tungen og stemmelæberne (Grønnum 2007: 26). Lungerne kan til dels også medregnes, da det er
dem, som leverer luften, der sætter gang i hele processen, men da selve genereringen af lydbølgen
skabes ved hjælp af de fire førstnævnte organer, er det på sin plads at holde lungerne udenfor
(Grønnum 2007: 26). Tungen kan igen deles op i tre uafhængige muskelgrupper: tungespidsen, tungebladet og tungeroden, som hver især er med til at skabe forskellige lyde i mundhulerummet
(Grønnum 2007: 26).
Først og fremmest er stemmelæberne kendt som de to små muskler, der åbner og lukker for luftgennemstrømningen fra lungerne og op til munden. De er lokaliseret i struben, og selve det mellemrum,
der skabes mellem læberne, hedder glottis. Stemmelæberne giver lydenes forskellighed mellem
stemte/ustemte, aspireret/uaspireret og normal eller modal stemthed/knirkestemme, hvilket med
andre ord vil sige stød (Grønnum 2007: 27-28). Når glottis eksempelvis er næsten lukket, og stemmelæberne vibrerer, vil der blive frembragt stemte lyde såsom /m, i, a, u/. Når glottis derimod er
åben, og stemmelæberne ikke vibrerer, frembringes ustemte lyde såsom /sh/ og /s/ (Grønnum 2007:
27-28).
Ydermere skabes lydenes karakter og forskellighed oppe i talekanalen. Det vil sige, at de artikuleres
forskelligt ved hjælp af læberne, ganesejlet og tungens forskellige stillinger (Grønnum 2007). Dette
kan ske ved, at læberne rører tænderne, ændrer åbningen eller helt lukker munden som ved for eksempel lyden /sh/ eller /u/. Ganesejlet kan endvidere hæves eller sænkes, hvilket kan lukke eller
give fri passage til næsehulrummet som ved eksempelvis lyden /m/. Imens kan tunges forskellige
muskelgrupper placeres forskellige steder i mundhulen og ved tænderne, så rummets størrelse ændres, som det sker ved for eksempel /s/ og /i/ (Grønnum 2007: 28-30). Det skal her pointeres, at det
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ikke er muligt at opdele hver enkelt lyd helt så præcist, da lyde, som bliver sagt i forlængelse af
hinanden, ikke vil have en hel så skarpt opdelt placering, som hvis de blev sagt isoleret. Og som
Nina Grønnum (2007) også siger det:
”Fonetiske undersøgelser af enhver art viser nemlig at nabolyde gensidigt påvirker hinanden,
låner af hinandens egenskaber, sådan at der artikulatorisk og akustisk ikke kan trækkes entydige
og veldefinerede grænser mellem segmenterne (enkelt-lydene)” (29).
Inden for fonetikken adskilles lyde endvidere i vokaler og konsonanter. En beskrivelse af netop
vokaler og konsonanter, deres artikulationssted og sammenhæng med frekvens følger i de næste
afsnit.

3.1.2

Vokaler

Vokalernes kvalitet, altså om det eksempelvis er /i/, /u/ eller /a/ der høres, bestemmes af, hvor formanterne er placeret. Formanterne er selve de områder, hvor der ses et forstærket deltoneområde,
uden dog at udgøre selve deltonerne (Petersen 2005b: 10-12). På den måde afspejler formanterne
mundhulens egenfrekvens, som derved er afhængig af tungestilling og kæbeåbningen, der tilsammen ændrer mundhulens form. Formanterne deles ydermere op i første, anden, tredje og så videre.
For at gøre brugen af formanterne nemmere, benævnes de generelt som F1, F2, F3 og så videre. Der
findes også en F0, som regnes for at være grundtonen for formanterne (Grønnum 2007; Petersen
2005b: 10-12). Teoretisk set eksisterer der et uendeligt antal formanter, men imidlertid er det kun de
tre laveste, der findes relevant for nærværende undersøgelse. Dette skyldes, at det er disse tre, som
primært bærer det meste af den sproglige information, og derfor er det dem, der er mest følsomme
over for ændringer (Petersen 2005b: 10-12b). En anden årsag til at det er de tre laveste formanter,
der er de interessante er, at det er dem, som typisk indeholder mest energi. Det forholder sig nemlig
sådan, at jo længere man kommer ud af frekvensaksen, desto svagere bliver deltonerne (Petersen
2005b: 10-13). Det, som overordnet bestemmer formantfrekvenserne, er afstanden fra glottis til
læberne – altså talekanalens længde. Jo længere denne er, desto lavere er formantfrekvenserne (Petersen 2005b; Grønnum 2007). I figur 3 på næste side ses effekten af konstriktionens placering i
forhold til glottis. Figuren bekræfter teorien om, at det er de laveste af formanterne, der er mest påvirkelige af konstriktionens placering. Figuren viser også læberundingens betydning for, hvor formanternes frekvensplacering er i forhold til, om de er rundet eller urundet.
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Figur 3 (Petersen 2005a: 2)

Denne konstatering – at konstriktionens placering i forhold til glottis har en betydning for, hvor
vokalernes formantfrekvenser er lokaliseret henne, og hvor der ud over rundingen ses på artikulationsstedet ud fra, om tungen placereres for eller bag, samt om størrelsen af denne åbning, som tungens højde laver, er snæver eller åben – rykker ved den traditionelle beskrivelse af vokaler (Petersen
2005a: 2-4). Den traditionelle opfattelse af /u/ og /a/ hævder nemlig, at formantfrekvenserne har
samme artikulationssted, da de begge er bagtungevokaler (Petersen 2005a: 2-4). Hvis man derimod
forstår artikulationsstedet som det sted i talerøret, hvor der er størst snævring, som det er gjort i figur 3, er der en væsentlig forskel i placeringen af artikulationsstedet. Problemet er her, at den traditionelle opfattelse gør brug af de artikulatoriske begreber til at beskrive vokalernes auditive og artikulatoriske egenskaber (Fischer-Jørgensen 1792; Petersen 2005a: 2-4). Derfor er en mere præcis
forklaring på sammenhængen mellem artikulationsstedet og formantfrekvenserne, at artikulationsstedet er der, hvor konstriktionen opstår i forhold til afstand fra glottis, og at rundingen er den primære faktor til bestemmelsen af formanternes frekvenser (Petersen 2005a: 2-3; Ejstrup og Hansen
2003a; Fischer-Jørgensen 1792).
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Den traditionelle beskrivelse af vokalernes formantfrekvenser kan dog stadig anvendes til at give et
billede af, hvordan formanterne ligger i forhold til frekvenserne. Dette ved at bruge et F1-F2 diagram, som det ses i Figur 4, hvor F1 hovedsageligt siger noget om tungehøjden. Lav vokal giver høj
F1, hvor høje vokaler omvendt giver lav F1. Derimod siger F2 noget om det traditionelle artikulationssted; hvis F2 er lav, skubbes tungen bagud i munden, og hvis F2 er høj, skubbes tungen frem i
munden (Petersen 2005a: 3-4; Ejstrup og Hansen 2003a; Fischer-Jørgensen 1792).
Figur 4, F1-F2 diagram af danske vokaler (Petersen 2005a: 3).

At længden af talekanalen bestemmer formantfrekvenserne giver automatisk nogle fysiologiske
variationer. Hvor mænd har den dybeste F0 omkring 80 – 150 Hz, har kvinder cirka en oktav højere, og børn endnu højere (Frøkjær-Jensens 1966: 34-46). Børnenes længde af deres talekanal afhænger af deres alder og kan derfor variere betydeligt mere (Frøkjær-Jensens 1966: 34-46). Som det
ses i Figur 5, er der ikke den samme størrelsesforskel ved alle vokalerne. Her er en større forskel
ved vokalerne, hvor tungen placeres fortil, og en mindre forskel ved bagtunge-vokalerne. Dette
skyldes, at kvindernes og børnenes talekanal ikke blot er en mindre kopi af mændenes, men at det
primært er svælget, som er mindre ved dem (Frøkjær-Jensens 1966: 34-46).
Figur 5, F1 og F2 diagram for mænd, kvinder og børn (Petersen 2005a:6).
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Konsonanter

Som nævnt ved tidligere eksempler er nasalkonsonanter, når der lukkes for luftens udgang gennem
munden, og hvor der derimod åbnes for fri passage ud gennem næsen. Ved at lyden kommer ud af
næsen, vil det se ud som om, der mangler deltonere i spektret, hvilket der egentlig også gør (Petersen 2005c: 14). Dette skyldes, at det lukkede hulrum, der dannes i munden, virker som en antiresonator, der frembringer antiformanter. Generelt er nasalkonsonanterne væsentligt svagere sammenlignet med vokalerne, hvilket afspejler sig i, at de fleste har deres hovedsaglige energiniveau ved
200-300 Hz (Petersen 2005c: 14). Dette kan for eksempel ses ved lyden /m/, der primært har sin
energi omkring 250 Hz frekvensområde (Ling 1989: 320; Waltzman 2006: 162-163).
Frikativer er en anden type af konsonanter, de minder lidt om vokalerne, idet de også lukker af for
næsehulrummet. Dette er dog også de eneste lighedstræk, de har (Petersen 2005c: 14-15). Som tidligere nævnt er stemmelæberne ikke i vibration ved de ustemte frikativer, imens glottis er åben på
en sådan måde, at der skabes turbulens og derved dannes støj. Det vil sige, at i stedet for at eksempelvis lyden /s/ generes i struben, produceres den længere oppe i talerøret. Den enkelte lyd differentierer sig igen ved, at der ændres på formen og hulrummet i munden. Dette er med til at give eksempelvis /s/ sit lyse og højfrekvente kendetegn. Lungerne og trachea giver lydene deres svage
energi i det lavfrekvente område, da deres størrelse og evne til at danne antiresonans vil filtrere de
lavfrekvente lyde fra (Petersen 2005c: 14-15). /S/-lyden har sit primære energiniveau omkring 3500
– 15000 Hz (Ling 1989: 350; Waltzman 2006: 163), imens /sh/- lyden har sit energiområde en smule lavere end /s/ og forekommer allerede ved 2000 – 12000 Hz, hvilket gør /sh/-lyden lettere at høre
for de fleste hørehæmmede (Ling 1989: 361; Waltzman 2006: 163).
Alt i alt kan det altså konkluderes, at de lyde, vi mennesker frembringer, er forholdsvis frekvensspecifikke. Denne frekvensspecifikation bestemmes ydermere af, hvilken formant den enkelte lyd
har i ordet, altså om for eksempel /i/ er en 1F, 2F eller 3F. Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at lydene varierer afhængig af, om de betragtes isoleret eller i forlængelse af andre. Netop
derfor finder jeg det i forbindelse med nærværende problemstilling relevant at uddybe, hvordan
sproglige forskelle og dialektforskelle påvirker sproget i deres udformning, hvilket følger i næste
afsnit.
3.2 Sproglige og dialektisk forskelle
Dette afsnit omhandler sprog og dialekters forskellighed. Der vil primært blive taget udgangspunkt i
forskelle mellem dansk og engelsk, da det er disse to sprog, der har en betydning for specialets problemstilling. Danske dialekters forskelle vil også blive beskrevet, da sådanne aspekter vil tages med
i mine analytiske overvejelser senere i projektet.
Først og fremmest er dansk og engelsk1 begge afstamninger fra det gamle sprog germansk, hvorfor
de to sprog har visse lighedstræk (Grønnum 2009). Det er også velkendt, at vi i det danske sprog har
taget mange engelske fremmedord og dermed også ukendte lyde ind som en del af det danske sprog
(Grønnum 2009, Grønnum 2007). Som eksempel kan her nævnes ordet weekend, hvor /w/-lyden og
1

Britisk engelsk
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bogstavet som det, der starter ordet, ikke er kendt fra andre danske ord. Omvendt er der også ord fra
det danske sprog, som har sneget sig ind i den engelske tale, oftest tydeligst i de nordlige dele af
landet, selvom de dog har haft flere århundreder til at videreudvikle sig – eksempelvis hus på engelsk house (Grønnum 2007). På trods af visse ligheder på dansk og engelsk er der forskel på de to
sprogs lyde. Hvis vi for eksempel ser på den lange vokallyd /i/, som forekommer både på dansk
(som i ordet mine) og på engelsk (som i ordet mean), lydskrives2 i’et i disse to ord ens. Her er dog
en lille forskel i placeringen af tungen, hvor det engelske /i/ er lidt mindre fremskudt og lavere end
det danske, men dog heller ikke så fremskud som /e/ i for eksempel ordet mene (Grønnum 2009: 8795).
Det samme gælder for lyden /u/, som i det danske ord due og det engelske ord do. Her lydskrives3
u’et igen ens i begge ord, men som det gjorde sig gældende for /i/, er det engelske /u/ igen en smule
mere fremskudt og lavere end det danske (Grønnum 2009: 87-95). Der kan derfor sættes spørgsmålstegn ved, om Ling-lydene overhovedet kan anvendes.
Endvidere betegnes dansk som et af verdens mindre sprog set ud fra, hvor mange der taler det. På
trods af det lille antal er det ikke alle dansktalende personer, som har den samme udtale, da der findes forskellige dialekter af dansk (Dialek.ku.dk). Her er dog ingen hårdfin grænse for, hvornår noget er en variation af en bestemt dialekt, og hvornår det er en dialekt i sig selv (Dialek.ku.dk). Der
kan derfor ikke gives noget specifikt antal på, hvor mange danske dialekter, der eksisterer. Danske
dialektforskere er dog kommet med deres bud og deler danske dialekter op i tre hovedgrupper: Jysk,
Ømål og Bornholmsk. Disse grupper deles igen op i undergrupper, så Jysk har fire hoveddialekter
med hver deres undergrupper; nordjysk (1 dialekt), vestjysk (7 dialekter), østjysk (5 dialekter) og
sønderjysk (2 dialekter). Fire Ømål med hver deres undergrupper; amagermål (1 dialekt), Sjællandsk (5 dialekter), Sydømål (5 dialekter) og Fynsk (6 dialekter). Bornholmsk har kun én anerkendt dialekt, men da den skiller sig mærkbart ud fra de andre hoveddialekter, har den fået sin egen
gruppe. Til sammenlagt giver det 32 forskellige anerkendte dialekter af det danske sprog (Dialek.ku.dk). Nyere danske dialektstudier viser endvidere, at forskellen mellem dialekter bliver stadig
mindre. Dette kan skyldes, at yngre generationer ofte kan skifte deres sprogkode fra deres egnsdialekt til en mere rigsdansk udtale, afhængig af hvem personen snakker med (Monka, 2006). En anden årsag kan imidlertid være en naturlig udvikling af sproget over tid, da sprog og dermed også
dialekt, ifølge Ejstrup (2009), kan opfattes som en levende organisme, der hele tiden udvikler og
tilpasser sig samsunfundet og brugernes behov.
Ydermere tager de fleste undersøgelser af danske lyde udgangspunkt i sammenhængende tale. Det
vil sige, at når der ses på a-lyden, vil det være ud fra et ord i en sætning af flydende tale med den
ønskede a-lyd – eksempelvis kat, karm, karl. Dette er selvfølgelig den mest korrekte måde at anskue
sprog og dialekt på, da det afspejler upåvirket tale i des eget miljø. Personernes dialekt har det nemlig med at blive udglattet og mere ”korrekt”, hvis de bliver bedt om at udtale bestemte ord eller læse
en tekst/ordlister højt (Ejstrup 2009).

2
3

Grov lydskrift
Grov lydskrift
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3.3 Talemønster
I dette afsnit vil talemønstret blive beskrevet ud fra varighed, intensivitet og frekvens. Dette afsnit
tager udgangspunkt i Daniel Lings teori og viden om fonetik, som ligger til grund for udviklingen af
Lings seks-lyds test.
Talemønstret i engelsk og dansk varierer betydeligt i varighed, intensiviteten og frekvens. Det er
endvidere disse tre variabler af lyd, som giver og danner talemønstres fonetiske identitet. Der findes
dog ikke en afgjort korrekt måde at gøre brug af disse, hvilket især ses ved dialekter og accenter,
som lyder anderledes men stadig holder sig inden for de bestemte rammer for talt sprog (Grønnum,
Ling 1989: 64).
De kraftigste lyde i tale er som tidligere nævnt vokalerne, hvor der er mest muligt åben mund og
største hulrum oralt. De svageste af lydene i talt sprog er dem, som begrænser luftgennemstrømningen mest, såsom frikativerne /s/ og /f/. Det er samtidig også dem med de højeste frekvenser, som
har spor op til og længere end 15 kHz (Ling 1989). De længste og laveste pitch i talemønstret er
dem forbundet med prosodi. Vokalerne er længere end konsonanterne, og de er samtidig lavere og
kraftigere (F1) og ses oftest under 1000 Hz (Ling 1989). De højere (F2 og F3) dele af vokalerne
lægger sig til sammenligning ofte mellem 1000 og 3500 Hz. Konsonanterne svinger derimod over
hele frekvensområdet og varierer betydeligt i periodernes udsving og intensitet. De korteste lyde er
lukkelydene, som befinder sig i enden af ordet. Den overordnede intensivitet varierer her med op til
30 dB fra den svageste konsonant til den kraftigste vokal, hvilket også er kendt som dynamik (Ling
2002; Ling 1989: 65).
En stemmes styrke i en normal samtale i rolige omgivelser med en afstand på cirka. 1,5 til 2 meter,
hvilket må betegnes som en gennemsnitlig afstand mellem to samtaleparter, varierer i styrke fra
omkring 30 dB som de laveste til 60 dB som de højeste (Ling 1989: 65). Denne store forskel gør
også, at intensivitet af talen varierer betydeligt. Ud over forskellen i styrken på personers stemmer,
hvis der ses bort fra refleksioner og efterklang, er afstandsloven også en vigtig faktor for intensiviteten, da hver gang afstanden fordobles eller halveres, vil intensiviteten stige eller falde med 6 dB.
Denne lov er et vigtigt redskab og viden ved undervisning af hørehæmmede (Ling 1989: 65;
Waltzman 2006: 160-162).
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I forhold til intensitetens store variation i styrkens udsving, er der ikke de samme ændringer ved
frekvenserne. Denne viden kan bruges til at danne et billede af, hvad en person kan høre af det talte
sprog, og hvilke frekvensområder der bør arbejdes med fremadrettet.
Figur 6a og 6b (Ling 1989 s. 67)4

I figur 6a vises et audiogram med en opdeling af de forskellige frekvensbånd. Hvert bånd er centreret om en af oktavernes intervaller repræsenteret i audiogrammet fra 125, 500, 1000 Hz og så videre, og med en udvidelse på en halv oktav hver retning. Disse oktavbånd vises vertikalt og adskilles
med en mørkere farve. Det lyse bananformet område, der bevæger sig horisontalt over audiogrammet, er Daniel Lings egne optagelser af intensiviteten af de udvalgte talelyde på en afstand af cirka
2 meter. Dette område kendes også som talebanan eller CLEAR zone, hvilket er området, hvor samtaleniveauet for normal tale forekommer (Ling 1989: 66-70). Lydene /u/, /a/, /i/, /sh/ og /s/5, der ses
i audiogrammet, er placeret efter, hvor deres energiniveau er højest. De fleste talelyde deler samme
energiniveau. For eksempel har /m/ og /n/ samme nasalitet, imens alle frikativer såsom /f/, /s/ og
/sh/ deler samme turbulente luftudånding, og alle lukkelyde såsom /p/ og /b/ produceres ved, at der
bliver sluppet luft ud ad munden (se figur 6b). Ud over de ovenstående eksempler findes der endnu
flere lighedstræk imellem de forskellige lyde, hvilket viser sig ved, at de ligger inden for samme
4

Lydene er på engelsk
Lydene er på engelsk fra den Lings seks-lyds test. Eng: /oo/, /ah/, /ee/, /sh/ og /s/, Dk: /u/, /a/, /i/, /sh/ og /s/. Den sjette
lyd /m/ kom til senere.
5
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frekvensområde (Ling, 1989: 68; Waltzman 2006: 161-162). Med dette nævnt bør man dog også
være opmærksom på, at man ikke tænker alle talelydene som små ens grupper, da talelyde på trods
af sammenlighed i deres energiniveau ikke er ens. Hvis dette havde været tilfældet, havde vores ord
og sprog været yderste simplificeret sammenlignet med opbygningen i dag (Ling 1989: 66-70). Det
bør også huskes, at disse forskelle aldrig havde eksisteret, hvis der ikke havde været en betydningsbærende forskel på dem.
3.4 Daniel Lings seks-lyds test
I dette kapitel vil brugen og udførelsen af Daniel Lings seks-lyds-test bliver forklaret. Det er her
vigtigt at pointere, at nogle af lydene skrives anderledes på engelsk i forhold til på dansk, hvilket vil
sige, at når der står /u/, /a/ og /i/, er den korrekte engelske betegnelse /oo/, /ah/, /ee/.
Daniel Lings seks-lyds test hed oprindeligt ”Five-sounds test” eller fem-lyds test, da den bestod af
fem lyde i stedet for de seks lyde i dag (Ling 1989: 70-77). Testen er brugbar som et kontrollerende
redskab til at tjekke børns hørelse før påbegyndelsen af en undervisningssituation, eller som et dagligt redskab til at tjekke den hørehæmmedes hjælpemiddel. Ved at anvende den tidligere nævnte
viden om, at lyde har et primært energiniveau ved et bestemt frekvensområde, kan der skabes et
nemt og forholdsvis sikkert redskab til at screene hørbarheden inden for taleområdet (Haven & Mathiesen 2007, Ling 2002: 232, Ling 1989: 70-77). Med viden om de udvalgte vokaler /u/, /a/ og /i/
og de udvalgte konsonanter /m/ /sh/ og /s/’s placering af deres energi i frekvensspektret, kan der
laves en simpel og brugbar test ved at sige de nævnte lyde til et hørehæmmet barn i en vilkårlig
rækkefølge og med forskellige afstande (Haven & Mathiesen 2007, Ling 2002: 232, Ling 1989: 7077). Det er selvfølgelig vigtigt, at barnet ikke har mulighed for at mundaflæse, hvilket kan undgås
ved, at barnet lukker øjnene, eller sidder med ryggen til. Efter at en af lydene er sagt højt ved normalt stemmeleje, bedes barnet om at klappe ved hørt lyd (detektionstest) eller gentage lyden (identifikationstest). På denne måde kan der dannes et billede af, hvor velfungerende barnets auditive system (hørelsen og HA’et/CI’et) virker (Ling 1989: 71).
Testen kan ydermere være med til at identificere en eventuel forkølelse, allergi eller mellemørebetændelse, som ikke var der sidste gang, man testede barnet (Ling 1989). Dette vil komme til udtryk i
resultatet af seks-lyds testen ved, at udførelsen oftest bliver dårligere end den tidligere har været
(Haven & Mathiesen, 2007). Hvis man forestiller sig en situation, hvor en underviser hver gang som
første aktivitet gør brug af testen, vil underviseren sikre sig, at barnet hører normalt, og at
HA’et/CI’et derfor også virker normalt. For at underviseren bedst muligt sikrer sig, at testens resultat er validt, skal testen udføres på samme måde hver gang, imens intensitet i stemmen skal simulere
det normale stemmeføringsniveau (Ling 1989: 70-77). Hvis barnet for eksempel responderer på
/sh/-lyde, som bliver fremsagt ved højeste lydniveau ud fra underviserens stemmekapacitet, er det
ikke en indikation for, at barnet også kan høre /sh/-lyden, som den reelt siges i daglig tale, og som
den bruges i undervisningssituationer (Ling 1989: 70-77). Ud over dette kan lydens intensitet også
variere op mod 12 dB afhængig af, om den er stresset eller ustresset (Ling 1989: 72), hvilket vil
sige, at en hørehæmmet person måske godt kan høre et stresset /sh/, men ikke et ustresset /sh/ (Ling
1989: 72). For at underviseren kan sikre sig, at den hørehæmmede kan høre de ustresset lyde, skal
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underviseren gøre brug af lyde fra ord, hvor lydene er ustresset – altså øve lydene ud fra ord med
ustresset udtale.
Hver af Ling-lydene er endvidere valgt som repræsentant for et bestemt område i frekvensspekteret.
Hvis lyden /s/ eksempelvis ikke høres, vil de andre højfrekvente lyde, såsom /f/, heller ikke blive
hørt (Ling 1989: 72). Hvis personen ikke kan høre /sh/ lyden, vil denne for eksempel heller ikke
kunne registrere F2 af vokalen /i/. Hvis personen heller ikke kan registrere F1 af /u/ og /i/, vil de
lavfrekvente dele af talesproget også være ikke-hørbare for personen. Derfor bør underviseren og
andre pårørende til for eksempel et CI-barn være klar over, i hvilken afstand barnet kan registre alle
lydene, og hvornår barnet ikke kan registre nogen af lydene (Ling 1989: 72). Denne viden bør bruges i undervisningssituation og i den daglige kommunikation med barnet for at sikre, at barnet får
det mest optimale udbytte af sit CI eller HA under den givende undervisning eller informationssituation. Ved at kende afstanden for, hvornår barnet kan detektere alle seks lyde, kan underviseren og
forældrene nemt og forholdsvis simpelt registre, om barnets hørelse bliver bedre med tiden (Ling
1989: 72).
Som tidligere nævnt bestod testen i starten af fem lyde i stedet for de seks. Grunden til at der blev
tilføjet en ekstra lyd i det lavfrekvente område omkring 250 Hz var, at der forekom en hvis usikkerhed om, hvorvidt barnet også reelt kunne høre i dette område, da lydene /i/ og /u/, som dækker dette
område, strækker sig over flere og andre oktavbånd. Dette har medført, at Daniel Ling måtte tilføje
en ekstra lyd, som dækkede dette område, nemlig lyden /m/, som dækker primært, hvis ikke kun,
området omkring de 250 Hz:
”Indeed, it would be reasonable to add the /m/ as a matter of routine, and thus create a
Six-Sound Test” (Ling 1989: 72).
I Danmark er Lings seks-lyds test blevet en del af mange audiologopæder, audiologere og audiologiassistenters arbejde. Dette skyldes dels dens internationale anerkendelse og ikke mindst dens
mange anvendelsesmuligheder. Testen er derfor blevet oversat til blandt andet en dansk kortserie fra
Materialecenteret (se figur 7; Matcen.dk) i form af bøger, hvor lydene indgår som en del af fortællingen. Den danske udgave af Ling-lydene findes også på Hoeretab-Info.dk og på PPR-kontores
hjemmesidder.
Figur 7, Audiogrammet til CI-tuningskort (Matcen.dk)
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Alt i alt har lydene i talt sprog vist sig at være yderst komplekse. Det er også blevet gjort klart, at
der er væsentlige forskelle mellem dansk og engelsk, selvom nogen lydstavninger ser ens ud. De
dialektiske forskelle i Danmark er blevet mindre over de sidste mange årtier, men der er dog stadig
væsentlige forskelle imellem de forskellige egne. Denne forskel ses som regel i flydende spontan
tale. Daniel Lings seks-lyds test har vist sig at være et brugbart redskab som detektions- og identifikationstest. Jeg finder dog, at Ling-testens store succes har medført en ukritisk indførelse og oversættelse af testen i Danmark. Jeg finder, at det derfor er på sin plads at foretage en undersøgelse af
danskernes udtale af lydene, hvortil jeg har valgt at anvende en Fast Fourier Transformation (FFT).
Teorien bag FFT uddybes i de følgende afsnit.
3.5

Akustiske signaler i tids- og frekvensdomænet.

Dette afsnit omhandler FFT, som er den metode, der anvendes til at behandle mit indsamlede data.
FFT benyttes i dag over hele verden som en af de primære signalanalysemetoder til signalbehandling. Signalbehandlingsprogrammer som Audacity gør det muligt, og på en forholdsvis simpel måde
ved hjælp af FFT, at omdanne en lyd til frekvenser og dB-værdier. Jeg finder det derfor naturligt
først at vende mig mod en uddybelse af, hvad der lægger til grund for selve FFT-princippet.
3.5.1

Fourier serier

Fourier serier eller fourier rækker bruges til at forklare de kontinuerlige periodiske funktioner i den
videre analyse. Det vil sige, at man kan bygge et hvilket som helst kontinuerligt signal op, eller for
den sags skyld bryde det ned (Brüel & Kjær 20: 1987).
Hvis v(t) = f (t + nT), hvor n er alle heltal, og T er periodetiden, kan følgende fourier rækker opsættes:
Figur 8, eksempel på fourer rækker (Fjord 2012)
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For at kunne forstå selve signalanalysen ved brugen af fourier rækken, vil der her komme et eksempel på en beregning af dette:

Figur 9, eksempel af funktion (Fjord 2012)

Ovenfor fremvises den anvendte funktion til ligningen nedenfor:

Figur 10, eksempel på ligning (Fjord 2012)

Amplituden og fasespektret vil efterfølgende komme til at se således ud:

Figur 11, eksempel på amplitude og fase (Fjord 2012)
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Det vil sige, at man kan splitte signalet op i hver sin sinus, som på den måde kan give et omega
spektrum, der groft sagt kan omregnes til det ønskede frekvensspektrum, som er det, der ligger til
grund for den videre frekvens analyse (Brüel & Kjær 20: 1987).
3.5.2

Fourier transformationen

Fourier transformationen er en udvidelse af fourier rækkerne, hvor perioderne for de repræsenterede
sinusfunktion forlænges og får lov til at nærme sig det uendelige (Kates: 2008). Fourer transformationen gør det dermed muligt at ændre tidsdomænet i den ikke-periodiske funktion til et frekvensdomæne. Dette skaber potentiale for at få frekvensspektrum af det udvalgte signal, hvormed der kan
foretages en analyse af det enkelte signals frekvensindhold (Brüel & Kjær 1987: 25).
Som tidligere nævnt ændrer fourier transformationen tiddomænet til et frekvensdomæne. Dette
fremgår af integralfunktionen nedenfor, hvor 𝐹(𝜔) er signalet i frekvensdomænet og dermed kan
betegnes som en kompleks funktion.
Fourier transformationen af f(t) kan omformes således:

Figur 12, eksempel på fourier transformation (Fjord 2012)

3.5.3

Fast Fourier Transformation

FFT er en algoritme, eller nærmere bestemt en beregningsproces, der anvendes for at sikre en opnåelse af Discrete Fourier Transformation (DFT) med et væsentligt mindre antal regnefunktioner
sammenlignet med den direkte evaluering (Brüel & Kjær 1987: 146). FFT er som nævnt et af de
mest anvende redskaber til at foretage frekvensanalyse, og dens algoritme bruges i adskillelige signalanalyseprogrammer såsom Audacity og Adobe Audition. En af de hovedsagelige fordele ved
FFT, sammenlignet med andre typer af frekvensanalyser, er eksempelvis muligheden for at benytte
filtre, og at lagring af faseinformationerne gør transformationen i begge retninger muligt, og endda
på en gangske enkel måde. FFT giver også mulighed for at evaluere igennem en lang række funktioner, der gælder for systemanalyse (Brüel & Kjær 1987: 147; Kates 2008: 30).
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Vinduesfunktion

Tidsvinduet, der anvendes på data, er medbestemmende for, hvordan karakteristikken af filteret
kommer til at påvirke analysen, som det ses i Figur 13 nedenfor. Hvis der ikke vælges et bestemt
vindue, vil der automatisk skabes et rektangulært vindue (Brüel & Kjær 1987: 157). Dette valg er
dog sjældent en god ide for signalanalysen, da enderne/loops af signalet langsommere falder/glatter
ud ved nulpunktet (Brüel & Kjær 1987: 157).
Figur 13 (Brüel & Kjær 1987: 154)

Det kan derfor være en fordel at bruge et andet type vindue, som nærmer sig nulpunktet hurtigere,
til bearbejdningen af ens data. Der findes adskillelige typer vinduer, som hver egner sig til et bestemt formål. De klokkeformede vinduer, som Hanning- og Hamming-vindue, er dog oftest de typer, som anvendes til digital signalbehandling (Brüel & Kjær 1987: 157).
Hanning-vinduet, som blev opkaldt efter Julius von Hann, har et hurtigere fald mod nulpunktet
sammenlignet med et rektangulært vindue, selvom det har en større båndbredde. Som det ses i figur
14, falder Hanning-vindue med 60 dB/dekade, hvorimod det rektangulære blot falder med 20
dB/dekade (Brüel & Kjær 1987: 157-158).
Figur 14 (Brüel & Kjær 1987:157).
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Convolution theorem (se figur 15 nedenfor) er forklaringen på, hvordan det kan lade sig gøre, at
Hannings-vindue falder hurtigere end det rektangulære vindue på trods af en større båndbredde
(Brüel & Kjær 1987: 157-158). Convolution theorem foretager nemlig en multiplikation af det rektangulære vindue, så der opstår tre overlappende funktioner, hvor den midterste er dobbelt så højt
som de to andre. De to mindre funktioner skaber dermed modfase for hinanden, hvilket resulterer i
det hurtigere fald i dB, der ses ved Hanning-vindue (Brüel & Kjær 1987: 157-158).

Figur 15, Brüel & Kjær, s. 158, 1987

Hamming-vinduet, som blev opkald efter Richard Hamming, er en moderniseret udgave af Hanning-vinduet og bygger derfor på nogen af de samme principper (Brüel & Kjær 1987: 158). Hamming-vinduet har den fordel, sammenlignet med Hanning-vinduet, at det har en højere top i dens
funktion på -42 dB (mod Hannings -32 dB). Hamming-vindues ulempe er derimod, at dens efterloops falder langsommer, nemlig -20 dB/dekade, ligesom det rektangulære vindue (Brüel & Kjær
1987: 158).
Til behandling af data i dette studie har jeg valgt at anvende audioredigeringsprogrammet Audacity.
Dette program giver mig, på grund af dets ”open source” og dets brugerflade, mulighed for på en
simpel måde at indstille FFT’ens antal punkter og valg af vindue. Audacity giver mig endvidere
mulighed for at eksportere resultaterne af FFT analysen til Excel for videre bearbejdning. Den indsamlede data forstærkes med op til -3 dB, og der gøres brug af 8192 punkter i FFT’en. Som vindue
anvender jeg Hamming-vinduet.

27

De danske Ling-lyde

Joakim Fruerlund Nielsen

1. august 2014

Kapitel 4: Analyse
I dette kapitel vil mine grafer, der er kommet ud af den indsamlet data fra de 10 mænd og de 10
kvinder, blive analyseret. Kapitlet er delt op i tre afsnit: i første afsnit analyseres, om der er en forskel mellem den korte og lange udtale hos participanterne. I andet afsnit vil jeg se nærmere på, om
der er en forskel mellem mænd og kvinders udtalelse af lydene. Og i det sidste afsnit vil jeg sammenligne de danske lyde med de originale engelske lyde, som de er præsenteret af Daniel Ling.
4.1. Forskel på kort og lang udtale
I dette afsnit vil der blive set nærmere på forskellen mellem kort og lang udtale af de danske Ling
lyde. Der vil kun blive behandlet tre ud af de seks lyde i nærværende analyse, da mønsteret er det
samme i de tre fravalgte lyde (se de andre grafer i bilag 1). De tre lyde, som vil blive behandlet her
er /m/, som er en lavfrekvent lyd, /a/, som er en mellemfrekvent lyd og /s/, som er en højfrekvent
lyd. Graferne er bygget ens op, hvor x-aksen viser lyden i frekvens, frekvensernes interval er tilpasset efter, hvor lyden har sin primære energi, hvormed de vil vise forskellige intervaller. Y-aksen
viser lydens niveau i dB, jo lavere dB tal desto mere energi har lyden på dette område, hvilket skyldes at der er ændret fortegn og værdierne er i omvendt rækkefølge for at give en bedre visuel oplevelse af kurvernes toppe. Hver graf indeholder fire kurver. Den røde kurve markerer de korte middelværdier, og den grønne kurve de lange lydes middelværdier. For at gøre kurverne pænere og
mere glatte laves der to tendenslinjer, hvilket betyder at der tages et bestemt antal målepunkter og
laves et gennemsnitpunkt for dem, imens der laves tendenslinjer med gennemsnit af 5, 10 og 20
punkter afhængig af, hvilken lyd der ses på. Tendenslinjerne er som nævnt opdelt i korte og lange
lyde, hvor de korte lyde er markeret med blå, og de lange lyde markeret med brun.
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Kort og lang /m/

I figur 16 ses grafen for de samlede /m/-lyde for kvinderne. Ved at sammenligne de korte (rød) og
de lange (grøn) kurver, især toppene omkring 250 Hz da det er det område /m/ ud fra dataene har
mest energi, de må derfor antages at være forholdsvis ens, da deres svingninger falder og stiger forholdsvis symmetrisk. Denne ensartehed kommer endnu kraftigere til udtryk i tendenslinjerne, hvor
der gøres brug af færre målepunkter, som fjerner de ”ujævnheder”, der er i både de korte (blå) og
lange (brun) lyde. Det vil sige, at der ikke er en egentlig frekvensforskel mellem kort og lang udtale
af /m/-lyden hos kvinder. Hvis man derimod kigger på styrken hos de korte og lange /m/-lyde, anes
det, at der forekommer en smule mere kraft i niveau hos de korte end hos de lange. Denne tendens
ses også i tendenslinjerne, hvor den øgede energi især ses i toppene, hvor niveauet omkring de korte
lyde er 3-10 dB kraftigere.

Figur 16, korte og lange /m/ lyde for kvinder.
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I figur 17 ses grafen for den samme lyd (/m/), men denne gang er det lyden for mændenes korte
(rød) og lange (grøn) middelværdier af /m/-lydene. Her ses det igen, at der ikke en væsentlig forskel
mellem kort (rød) og lang (grøn). Den lille frekvensforskel på 10 -20 Hz må regnes for at være en så
lille forskel, at det ikke har en egentlig betydning i forhold til Ling-testens formål, og kan forklares
ud fra forskelle mellem participanternes rå data, som varierer. Hvor vi ved, at kvindernes /m/-lyd
har en niveauforskel mellem kort og lang, er denne forskel stort set ikke eksisterende ved mændene.
Denne forskel var dog forventelig, da lydens energi som tidligere nævnt i teorien kan variere op til
30 dB i intensitetsniveau.

Figur 17, korte og lange /m/ lyde for mænd.
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4.1.2. Kort og lang /a/
For at sikre at det ikke blot er de korte og lange lavfrekvente /m/-lyde, som er ens, vil der her blive
fortaget en sammenligning af /a/-lydene hos mænd og kvinder, der betegnes som en mellemfrekvent
lyd.
I figur 18 ses grafen med middelværdierne for kvindernes korte (rød) og lange (grøn) /a/-lyde. Ud
fra grafens toppe ses det igen, ligesom ved /m/, at de korte (rød) og langes (grøn) toppe ligger inden
for samme frekvensområde, hvilket er endnu tydeligere, hvis der ses på tendenslinjerne (blå og
brun), som nu er hævet fra 5 til 10 gennemsnitpunkter på grund af et større antal målepunkter. Kurvernes energiniveau i dB er denne gang, sammenlignet med /m/-lyden, stort set det samme. Ved
toppen af omkring 1200 Hz er der dog en dB forskel på omkring 11 dB. Denne forskel ses ikke ved
de andre toppe, men ud fra de rå data ses det, at en enkel participant i kort udgave har et dyk ved
denne top, hvilket antages at være en måle- eller stemmemæssig fejl.

Figur 18, korte og lange /a/ lyde for kvinder.
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Ved mændenes /a/-lyde, som ses i figur 19, forekommer der ved første øjekast en væsentlig anden
udformning af kurven, som vil blive uddybet i et senere afsnit. Hvis man derimod ser på forskellen
mellem kort (rød) og lang (grøn), er toppene også ved mændene placeret forholdsvis ens – igen ud
fra frekvenserne. Der er dog en større niveauforskel på cirka 7 og 8 dB ved toppen omkring 250 og
300 Hz. Denne forskel kan dog forklares ud fra rå data og deres middelværdier (rød og grøn), da der
er enkle participanter, som afviger kraftig i dette område, hvilket kommer til udtryk i
middelværdierne, som svinger meget op og ned i dette område. Som nævnt i teorien kan intensiteten
variere op til 30 dB, så et sådant udsving er forventeligt. Dette ses også i tendenslinjerne (blå og
brun), hvor der trækkes en kurve på færre målepunkter, hvormed forskellen er mere glatttet ud. Det
der dog tydeligt viser sig er, at både de korte og lange /a/-lyde har en ensarthedehed i deres primære
energiområde omkring 600 – 1500 Hz, både i frekvens og niveau.

Figur 19, korte og lange /a/ lyde for mænd.
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4.1.3. Kort og lang /s/
På dette sted er der blevet set på mænd og kvinders lavfrekvente /m/-lyd og den mellemfrekvente
/a/-lyd. Det har vist sig, at der ikke er en væsentlig forskel mellem korte og lange lyde set ud fra
frekvenserne, men at der kan anses en lille forskel i energiniveau i dB. For at tjekke om denne tendens forsætter i de højfrekvente lyde, vil der her blive foretaget en sammenligning af korte og lange
/s/-lyde hos mænd og kvinder.
I figur 20 ses grafen med middelværdierne for kvindernes korte (rød) og lange (grøn) /a/-lyde. Da
der ved de højfrekvente lyde kommer væsentligt flere målepunkter, fremstår de korte og lange middelværdier meget takket, hvilket kan gøre det svært at se eventuelle forskelle. Derfor bør man her
kigge på de korte (blå) og de lange (brun) tendenslinjer, som er sat til at lave et gennemsnit af 20
målepunkter. Dette giver en glattere kurve, som vi også tidligere har set på. Ud fra tendenskurverne
er der en hvis ensartethed i frekvens og niveau, som det især ses ved 2000 Hz og igen ved 4000 Hz.
Der ses dog tillige en lille niveauforskel på 1-3 dB, som muligvis kan skyldes de mange målepunkter.
Figur 20, korte og lange /s/ lyde for kvinder.
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Ved mændenes /s/-lyde, som ses i figur 21, er der også mange målepunkter ved de kortes (rød) og
de langes (grøn) middelværdier. Det giver derfor også i denne graf bedst mening at kigge på de
korte (blå) og de lange (brun) tendenslinjer, som også her er lavet ud fra 20 punkters gennemsnit.
Her ses det, som det også gjorde ved kvindernes /s/-lyde, at de korte og lange følger hinandens
fælles svingninger. Dette ses især ved toppen omkring 1900 Hz og igen ved 4000 Hz. Der er dog
også en niveau forskel på 2-4 dB hos mændenes korte og lange /s/-lyde, hvilket dog igen kan
forestilles at skyldes de mange målepunkter.

Figur 21, korte og lange /s/ lyde for mænd.
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Ud fra de foregående grafer for korte og lange lyde, har det vist sig, at der ikke er en egentlig frekvensmæssig forskel mellem kort og lang udetale af Ling-lydene på dansk. Dette mønster var stort
set det samme ved de tre andre lyde /u/, /i/ og /sh/, som også er blevet behandlet, men som dog ikke
er blevet inddraget her, da jeg finder det overflødigt at vise den samme tendens på alle seks lyde.
Det eneste, som kan påpeges som en lille forskel mellem korte og lange lyde er, at der kan være en
lille forskel i niveau. Det vil sige, at korte lyde kan være en smule kraftigere i små frekvensområder,
0-10 dB mere, end de lange lyde. Dette kan dog blot være en forskellighed mellem den enkelte participants præstation i det givende øjeblik, da vi har lært fra teorien, at intensiviteten nemt kan svinge
op til 30 dB (side 19). Det kan dog også forstilles, at de korte lyde får et kraftigere lufttryk, hvilket
giver en kraftigere lyd i niveau/dB, fordi participanten ved, at det er en kort lyd, og dermed ikke
holder noget af luften tilbage, som man ellers ville gøre for at have nok luft til at sige de lange lyde.
Da mænd og kvinders korte og lange lyde ikke adskiller sig fra hinanden, vælges det fremadrettet at
lægge de korte og lange lyde sammen, så der i stedet for at være data fra 10 mænd og 10 kvinder vil
være data fra 20 mænd og 20 kvinder. Dette gøres for at styrke det statistiske materiale i den videre
analyse.

4.2. Forskel på mænd og kvinder
I de kommende afsnit vil der blive set nærmere på eventuelle forskelle mellem mændenes og kvindernes udtale af de danske Ling-lyde. Igen vil kun tre af de seks lyde her blive gennemgået, da
mønsteret er det samme i de tre fravalgte lyde. De tre fravalgte lyde /u/, /i/ og /sh/ kan ses i bilag 2.
De tre lyde, som her vil blive behandlet, er endnu engang /m/, /a/ og /s/, da de repræsenterer henholdsvis en lav-, mellem- og højfrekvent lyd. Jeg skal dog her gøre opmærksom på, at det er de korte og de lange lyde som er slået sammen, så data består af 40 participanter i stedet for 20. Graferne
er bygget op på samme måde som ved analysen af korte og lange lyde, det vil sige en kurve for
mændene (rød) og en for kvinderne (blå) samt to tendenslinjer (blå og brun) med gennemsnit af
enten 5, 10 eller 20 punkter.
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4.2.1. Mænd og kvinders /m/
I figur 22 ses grafen for mændenes og kvindernes samlet middelværdier for lyden /m/. Som det ses
ud fra grafen, er den primære top for både kvinder og mænd omkring 250 Hz. Det ses også, at kvindernes top (grøn) er væsentlig kraftige end mændenes top (rød) ved dette område. Dette kan dog
forklares ud fra rå data, hvor enkelte af de kvindelige participanters målepunkter i lyden var væsentligt kraftigere end alle de andre. Denne forskel udjævnes også ved tendenslinjerne, som derfor må
betegnes som mere præcise middelværdier. Som det tydeligt fremgår af data i grafen, er der en
mønstermæssig forskel mellem mænd og kvinders udtale af /m/-lyden. Selvom den primære top
ligger stort set ens, er de efterfølgende toppe vidt forskellige. Det ses for eksempel, at mændene har
to svingninger efter den primære top omkring 350 Hz og 500 Hz, hvorimod kvindernes to toppe er
smeltet sammen til én top omkring 450 Hz. Mændene har ydermere væsentligt flere og kraftigere
toppe i /m/-lyden, hvilket kan antages at skyldes mænds ofte større talekanal, som giver dem den
dybere stemme.

Figur 22, /m/ lyden for mænd og kvinder
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4.2.2. Mænd og kvinders /a/
I figur 23 ses grafen for mændenes og kvindernes samlet middelværdier for /a/-lyden. Det ses igen,
at kvinderne har nogle langt kraftigere toppe (grøn) i forhold til tendenslinjen (brun). Dette kan som
tidligere omtalt forklares ud fra rå data, hvor enkelte participanter havde betydelige udsving sammenlignet med resten af deltagerne. Når der ses på forskellene mellem tendenslinjerne (brun og
blå), fremgår det tydeligt, at der er mønstermæssige forskelle mellem kvinder og mænds udtale/stemmer. Det ses, at kvinderne har en del flere og markante toppe end mændene, hvor flere af
deres toppe helt eller delvist er smeltet sammen. Trods en mønstermæssig forskel i kurverne har
både mænd og kvinder deres primære energiområde mellem 500 – 1500 Hz for lyden /a/.

Figur 23, /a/ lyden for mænd og kvinder
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4.2.3. Mænd og kvinders /s/
I figur 24 ses grafen for mændenes og kvindernes samlet middelværdier for lyden /s/. Som vi også
så ved /m/ og /a/, er der igen en hvis mønstermæssig forskel, selvom den ved denne højfrekvente
lyd ikke er så markant som ved de to andre lyde. Der er trods en mønstermæssig forskel stadig
sammenlignelighed mellem kvindernes og mændenes primære energiområder, som det for eksempel ses ved toppen omkring 2000 Hz. Det ses dog også, at kvindernes top ligger en smule mere højfrekvent end hos mændene. Dette ses også i resten af kurven, hvor mændenes energi ligger lavere
end kvindernes, hvilket da også stemmer overens med teorien om, at kvindernes mindre talekanal
giver dem en lysere og mere højfrekvent stemme end mændene (side 16). Her siger teorien endvidere, at dette ofte kommer til udtryk ved mere højfrekvente lyde, som det også ses i dette studie.

Figur 24, /s/ lyden for mænd og kvinder

Ud fra de foregående grafer, og også på baggrund af de lyde, som ikke er beskrevet her, har det vist
sig, at der er en væsentlig forskel mellem mænds og kvinders udtale af de danske Ling-lyde. Dette
er især kommet til udtryk i kurvernes mønstermæssige udformning, som har været forskellig. Det
har dog også vist sig, at trods forskellen mellem mænd og kvinders udformning af kurverne, er der
en betydelig ensartethed, da hver enkelt lyds primære energiområde, uafhængig af køn, befinder sig
inden for det samme frekvensområde. Kvindernes ligger dog en anelse højre generelt. Denne forskel i kurvernes mønster, men stadig forholdsvis ens energiområde, bekræfter teorien om, at der er
forskel på mænd og kvinder, men at lydene groft sagt ligger de samme steder på frekvensspekteret.
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4.3. Forskel mellem de danske og de originale engelske Ling-lyde
Ud fra min analyserede data er det blevet belyst, at der ikke er den store forskel mellem korte og
lange lyde, når de siges isoleret, som de gør ved Ling-lydene. Det er også blevet gjort klart, at der er
en forskel mellem mænd og kvinders udtale af lydene, idet der er en mønstermæssig forskel i kurvernes udformning. Forskellen er dog ikke så markant, at man ikke kan se en hvis ensartethed i det
større perspektiv. Eksempelvis ligger både kvindernes og mændenes /m/-lyd omkring 250 Hz, selvom kurvens mønster ikke er ens. Det vil sige, at trods mønstermæssige forskelle, er deres primære
energiniveau sammenlignelig ud fra frekvensområdet. Derfor vil mændene og kvindernes lyde blive
lagt sammen, når jeg herefter sammenligner de danske lyde med de engelske, originale Ling-lyde.
Man skal dog have in mente, at der er en lille frekvensmæssig forskel mellem kvinder og mænd, da
kvinder som tidligere vist har en anelse mere højfrekvent udtale grundet deres mindre talekanal,
hvilke især viser sig i det højfrekvente område. Denne forskel kan man med rimelighed til dels se
bort fra ved en grov sammenligning som det ses i figur 25, da et audiogram i forvejen fremstår meget groft opdelt.
I figur 25 ses et audiogram, som indeholder både de originale Ling-lyde med rød og de danske
Ling-lyde med blå, som er fastsat ud fra graferne over mændene og kvinderne.

Figur 25, audiogram med de danske og engelske Ling lyde
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Som det fremgår af audiogrammet, er der en betydelig sammenlignelighed mellem de danske og de
engelske Ling-lyde. Med det sagt, er der dog også forskelle mellem de to sprog. Alle lydene og deres placering vil her blive gennemgået enkeltvis.
Lyden /m/ som i ordet mave på dansk og som i ordet mummy på engelsk har, ifølge Daniel Ling, sin
primære energi i frekvensområdet omkring 250 Hz. (Ling 1989: 320-324) Som det er blevet vist i
tidligere grafer, og som det fremgår af audiogrammet ovenfor, ligger det danske /m/ da også med
sin primære energi ved 250 Hz. Det er selvfølgelig ikke sådan, at den ikke indeholder andre frekvensområder, men hvis man bruger den som et detektion-redskab til hørehæmmede, vil det kræve,
at de kan høre i området omkring 250 Hz for at kunne detektere /m/-lyden. Derfor kan det siges, at
/m/-lyden i Ling-testen er ens på både dansk og engelsk.
Lyden /u/6 som i ordet ugle på dansk og som i ordet do på engelsk har, ifølge Daniel Ling, sin primære energi fra omkring 400 (F1) til 750 Hz (F2) (Ling 1989: 298-299). Ud fra min danske indsamlede data ligger /u/ nærmere fra omkring 250 til 750 Hz. Med andre ord ligger den danske udgave en anelse lavere, end den gør på engelsk. Denne observation stemmer overens med teorien,
som sagde, at /u/ på engelsk var lidt mere fremskudt og lavere i tungens placering, hvilket vil give
knap så meget lavfrekvent lyd, som vi ser det ved den danske lyd, hvor tungen er placeret lidt længere bagud og lidt højere (side 17-18). Derfor skal man være opmærksom på, at når man bruger
Ling-lydene, vil /u/ altså også blive hørt i området lige over 250 Hz, altså lidt lavere end de engelske. Det kan dog stadig siges, at /u/- lyden i Ling-testen til dels er ens på dansk og engelsk.
Lyden /a/7 som i ordet arm på dansk og i ordet Pa (kortform for Papa) på engelsk, er den lyd, som
dækker det midterste af tale frekvensspektret. Som det ses ud fra Daniel Lings interval, dækker den
området fra 750 (F1) til 1500 Hz (F2) (Ling 1989: 302-304), men sammenlignet med den danske
udtale der ligger fra 500 -1500 Hz ligger Daniel Lings en anelse højere i det lavfrekvente område.
Her kan det antages, ligesom ved /u/, at det skyldes, at engelsk ligger mere fremskudt og lavere end
dansk i talekanalen (side 17-18). På trods af at det danske /a/ strækker sig ned til omkring 500 Hz,
er der stadig en hvis lighed mellem de to sprogs placering på frekvensspekteret. Derfor kan det siges, at /a/, ligesom ved /u/, til dels er ens på dansk og engelsk.
Lyden /i/8 som i ordet is på dansk eller som i ordet mean på engelsk bruges som en indikator for
både det lavfrekvente og det højfrekvente område. Ifølge Daniel Ling har den sin energi i området
omkring 350 Hz (F1) og igen ved 2000 Hz (F2) (Ling 1989: 304-310). At der er et så stort et spring
mellem den første og anden formant gør, at man ved hjælp af en sammenligning med de andre lyde
kan lokalisere, hvilken af formanterne der er blevet hørt, hvis det antages at en af dem ikke er blevet
hørt. I den danske udgave af /i/ ligger de to energiområder lidt anderledes, da det første ligger omkring 250 Hz og det andet ved 2000 til 4000 Hz. Som det er set tidligere ved /u/ og /a/, ligger den
laveste del lidt lavere ved dansk end ved engelsk, hvilket også stemmer overens med teorien om, at
grundet en lavere og mere fremskudt tungeplacering, vil det engelske /i/ blive lidt højere placeret på
frekvensspekteret. Hvis der derimod ses på det øvre energiområde, placeres de begge ved 2000 Hz.
6

I de engelske Ling lyde vises /u/ som /o/
I de engelske Ling lyde er /a/ vist som /ah/
8
I de engelske Ling lyde er /i/ vist som /e/
7
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Den danske udgave strækker sig dog helt op til 4000 Hz, hvilket vil sige, at den indeholder væsentligt mere højfrekvent lyd end antaget ud fra den originale engelske Ling-lyd. Her skal det dog pointeres, at mændenes interval ligger lidt lavere end kvindernes, nemlig fra 1900 til 3700 Hz og kvindernes fra 2200 til 4100 Hz. Det danske /i/ stemmer derfor delvis overens med den engelske, men
ligger dog stadig lidt lavere ved F1, imens F2 dækker et større område i det højfrekvente end før
antaget.
Lyden /sh/, som i ordet chokolade på dansk og som i ordet shoe på engelsk, dækker fra det nederste
og opefter i det højfrekvente område. Ifølge Daniel Ling ligger /sh/ fra omkring 2000 Hz og opefter
(Ling 1989: 361-364), hvor den danske udtale af denne lyd starter også ved 2000 Hz, men er faldet
bemærkelsesværdigt igen ved omkring 4000 Hz, hvor den herefter glatter ud. Her skal det også siges, at mændenes falder godt 500 Hz før kvindernes, hvilket også må være forventeligt i forhold til
viden om størrelse af talekanalen (side 16). Derfor kan det konstateres, at /sh/ burde dække intervallet mellem 2000 – 4000 Hz i stedet for 2000 og opefter for at være mere præcis. Det vil sige, at den
danske udgave af /sh/ dækker et mere bestemt interval end den originale, engelske lyd, hvorfor de
ikke stemmer helt overens.
Lyden /s/ som i ordet slange på dansk og som i ordet cups på engelsk dækker det øverste af det højfrekvente område. /s/ er ifølge Daniel Ling placeret fra omkring 4000 Hz og opefter (Ling 1989:
350-357), hvilket gør, at den er mere højfrekvent end /sh/ lyden, og derfor dækker et højere område
af frekvensspekteret. Ud fra min data af de danske /s/-lyde ses der en markant top omkring 2000
Hz, som set ud fra hele kurven er en betydningsbærende top, der ikke kan ses bort fra. Efter denne
top kommer resten af signalet først igen ved omkring 3000 Hz, hvor det glatter ud i resten af signalet. Som vi så ved /sh/, er mændene igen en smule mere lavfrekvent placeret ved både toppen omkring 2000 Hz og igen ved 3000 Hz. Det kan derfor konstateres, at der er en forskel mellem det
danske og engelske /s/, som især skyldes toppen omkring 2000 Hz. Denne top giver endvidere et
nyt billede af, at denne lyd ikke kun dækker det højeste af frekvensspekteret, men derimod både
dækker området omkring 2000 Hz og fra 3000 og opefter. Det kan altså ikke udelukkes, at hvis personen hører /s/-lyden, er det den del omkring 2000 Hz og ikke det fra 3000 Hz og opefter.
Ud fra figur 25, som er blevet analyseret ovenfor, kan jeg konkludere, at Ling-lydene /m/, /u/ og /a/
på dansk stemmer overens med de originale Ling-lyde. Dog dækker de to vokaler et større lavfrekvent område end de originale. Lydene /i/ og /sh/ stemmer til dels overens med de originale Linglyde, hvor /i/ dog dækker et væsentlig større højfrekvent område end tidligere antaget. /Sh/ dækker
derimod et mindre højfrekvent område end først antaget, hvilket gør at der kan sættes et interval på i
stedet for. Lyden /s/ afviger bemærkelsesværdigt fra den oprindelige opfattelse af lyden. Det har her
vist sig, at /s/ på dansk har en betydelig top omkring 2000 Hz, som er så tydelig, at det kun kan være signalets første primære energipunkt. Derefter kommer resten af signalet omkring 3000 Hz, hvilket stemmer bedre overens med Daniel Lings /s/ lyd, selvom det dog ligger 1000 Hz lavere. Der kan
derfor stilles spørgsmålstegn ved, om /s/ overhovedet kan bruges til sit formål, da /i/ og /sh/ i forvejen dækker dette område.
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4.4. Opsamling på analysens resultater
I analysen er det blevet undersøgt, hvorvidt der er en reel forskel mellem en kort og lang udgave af
Ling-lydene på dansk. Her viste det sig, at der ikke var nogen betydelig forskel mellem kort og lang
udtale, men at det eneste der kunne antydes var, at der muligvis kunne være en lille forskel i niveau,
da nogen af de korte lyde havde mindre dele, der var kraftigere i intensitet. Dette kan dog delsvis
forklares ud fra teorien om, at intensitet kan svinge op mod 30 dB afhængig af person og sitiuation.
Det blev derfor valgt at lægge kort og lang sammen i den videre analyse for at styrke det statistiske
materiale. Det andet emne, der blev behandlet var, om der var en forskel på mænd og kvinders
udtale. Her viste det sig, at der var en betydelig mønstermæssig forskel i udformningen af kurverne,
som endvidere blev bekræftet af teorien, som hævder, at der er væsentlig forskel mellem mænd og
kvinders udtale. Selvom der var en mønstermæssig forskel mellem mænd og kvinder, viste det sig
også, at der var en sammenlignelighed i forhold til, hvor den enkelte lyd havde sin primære energi i
forhold til frekvensspektreret, selvom mændene lå en anelse lavere ved især de højfrekvente lyde.
Efterfølgende blev de danske lydes placering på frekvensspetraet sammenlignet med Daniel Lings
egne lyde. Dette blev gjort ved, at lydene fra dansk og engelsk blev placeret i et audiogram. Det
viste sig her, at de fleste af lydene var sammenlignelig, selvom de danske havde et dybere og større
interval end de engelske. Lyden /s/ var den lyd, der udskildte sig mest, da den havde en
bemærkeligværdi top omkring 2000 Hz og en start ved 3000 Hz, hvorimod den originale engelske
er placeret med start fra 4000 Hz og uden en top ved 2000 Hz. Derfor kan der sættes spørgsmåltegn
ved, om der er en egentlig grund til at have denne med, da den ikke kun dækker det øverste af
talespektreret, men også dele af det område som /i/ og /sh/ dækker.
På nuværende tidspunkt har jeg altså besvaret, hvordan den danske udtale af Ling-lydene ligger
frekvensmæssigt sammenlignet med Daniel Lings engelske lyde. Hvilken betydning det har, om
lydene udtales i en lang eller kort udgave, og om det har en reel betydning, om det er en mand eller
kvinde, som udtaler lydene. I forlængelse heraf indeholder næste kapitel min diskussion af mine
erhvervede resultater samt besvarelsen af min videre problemformulering.
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Kapitel 5: Diskussion
I dette kapitel vil det med udgangspunkt i analysens resultater blive diskuteret og vurderet, om der
reelt er en forskel mellem korte og lange udtalelser af lydene, og om forskellen på mænd og kvinder
rent faktisk burde medregnes i Ling-testens retningslinjer for udførelse i praksis. Det vil endvidere
blive diskuteret, om den danske udtale af lydene stemmer overens med de engelske, eller om Linglydene burde revurderes og ændres for at passe til det danske sprog. Ydermere vil kapitlet indeholde
en diskussion af min metode og dertilhørende fremgangsmåde samt dets påvirkning af mine resultater. Som sidste del af kapitlet vil jeg foretage en perspektivering og en vurdering af, hvad man ellers
kunne bruge Ling-testen til, og om der er andre studier, der kunne være relevante at foretage i forlængelse af nærværende afhandling.

5.1. Kort og lang udtale
På baggrund af analysen kunne det først og fremmest konkluderes, at der ikke var nogen forskel
mellem kort og lang udtale af Ling-lydende. Jeg antager dog, at i tilfælde hvor min data havde indeholdt en endnu længere udtale af den lange udgave, kunne der være en reel chance for, at der alligevel ville blive påvist en forskel mellem kort og lang. Dette vil blive diskuteret i nærværende afsnit.
Den eneste forskel mellem kort og lang, som blev påvist med analysen, var, at de korte lyde var en
smule kraftigere enkelte steder mellem 0-10 dB. Derfor blev det besluttet at lægge de korte og lange
lyde sammen, så datamaterialet blev fordoblet til 40 participanter for at styrke det statiske materiale
til den videre analyse af de andre emner. Dette har derfor haft en stor indflydelse på mine resultater.
Som tidligere nævnt i metodeafsnittet var længden af de korte lyde cirka ½ sekund, hvorimod de
lange havde en længde på cirka 1 sekund (side 9). Denne forskel på cirka ½ sekund kan umiddelbart
virke som en relativ lille forskel, selvom den lange er dobbelt så lang, men denne lille forskel virker
betydeligt større, når participanterne udtaler lydene, eller hvis man selv prøver at udtale dem i den
korte og lange udgave. Der kan derfor stilles spørgsmålstegn ved, at hvis den lange udgave nu havde været væsentligt længere – for eksempel 4-5 sekunder – om resultater så også havde været anderledes. Denne antagelse bunder i en forestilling om, at lydene ændrer sig afhængig af længden på
dem.
Som det blev gjort klart i teorien, generes selve lyden i talakanalen ved hjælp af de fire taleorganer;
læberne, ganesejlet med drøblen, tungen og stemmelæberne (side 13). Dette bliver gjort ved, at de
placeres eller bevæger sig på en bestemt måde. Man kan sige, de stilles i en bestem position. Denne
position ændres kun, hvis der skiftes til en anden lyd, som det gøres i et ord, eller vis lyden stoppes,
hvilket resultere i en tilbagevendelse til udgangsposition/hvileposition (side 13). Det vil altså sige,
at taleorganerne ikke ændrer lokalitet ved lyde som Lings lyde og dermed heller ikke burde ændre
selve lydens udtale. Det der til gengæld gør sig aktuelt i forhold til, om det er en kort eller lang lyd,
er mængden af luft, da alle lyde frembringes ved, at luften fra lungerne presses op gennem talekanalen og ud af munden eller næsen (Grønnum 2007; 24-26). Luften og til dels lungernes funktion er at
skabe den energi, der bliver til lyde i vores talekanal (Grønnum 2007; 24-26). Med andre ord er det
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luften, som giver den fornødne energi til at kunne skabe lydene, men er ikke faktoren, der skaber
lyden. Derved kan luften og lungerne ses som en styrkeknap, der kan skrues op og ned for, hvilket
giver en forskel i niveau (dB) af lyden. Da Lungerne kun kan rumme en bestemt mængde luft, og
kun en hvis mængde af denne luft er reserveret til at genere tale med, vil der selvsagt også være
begrænsninger på, hvor lang en lyd kan blive før der skal nyt luft tilbage i lungerne igen (Grønnum
2007; 24-26). Derfor kan det antages, at ved de korte lyde behøver taleren ikke spare på energien/luften, og derfor vil lyden have samme energiniveau hele vejen igennem. Hvis lyden derimod
skal vare 4-5 sekunder vil den miste sin energi i takt med, at luften forsvinder fra lungerne. Denne
teori kan man nemt selv teste ved at sige /a/-lyden, som den lyder i ordet arm i 4-5 sekunder. De
fleste mennesker burde her kunne mærke, hvordan luften hurtigt forsvinder, og lyden nærmest automatisk sænkes. Tempoet på, hvor hurtigt energien forsvinder, afhænger også af, hvilke lyde der
frembringes. Jo mindre talekanalens udformning er, desto mindre luft skal der bruges til at genere
lydene (Petersen 2005a: 6-7). Dette ses især ved højfrekvente lyde som /s/, hvor talekanalen gøres
lille, og selvfølgelig, at det faktum, at stemmelæberne heller ikke skal sættes i vibration, gør, at
energibehovet er minimalt, hvilket resultere i, at lyden kan gøres væsentlig længere, uden den mister intensiteten i forhold til f.eks. /a/-lyden.
Ud fra analysens resultater vedrørende de korte og lange lyde, ses der netop denne tendens, hvormed der ikke er en egentlig forskel mellem kort og lang udtale, når der ses på, hvor den enkelte lyd
har sin primære energi på frekvensspekteret. Ensartetheden ses også ved, at kurverne for kort og
lang udtale stort set har den samme mønstermæssige udformning, altså at kurven har toppe og bunde de samme steder, som ligger oven i hinanden. Som det fremgik af analysen var den eneste forskel mellem kort og lang udtale, at der var en niveauforskel, hvor der var en forstærkning på omkring 0-10 dB enkle steder på de korte lyde afhængig af, hvilken lyd der blev kigget på. Dette
stemmer også overens med teorien om, at der kun ændres i styrken af energi, eller rettere sagt, i
lufttrykket, ved de lange sammenlignet med de korte. Derfor kan det antages at, hvis de lange lyde
havde været længere og eksempelvis varede de 4-5 sekunder, ville det havde givet en større forskel
i niveau end de 0-10 dB forskel. Trods denne mulige forskel i niveau, ville deres frekvensmæssige
ensartethed stadig være den samme, da der kun reguleres i styrken og ikke i taleorganernes position.
Med dette sagt, kan det være lige så sandsynligt at der ikke ville være en større forskel ved længere
udtale, da intensiteten, som nævnt i teorien, kan variere op til 30 dB afhængig af personen og situationen (side 19). Det vil sige, at hvis samme undersøgelse blev lavet igen, blot med en længere udtale for den lange lyd, kunne forskellen i niveau lige så godt ende ud med det samme resultat trods
den længere udtale. Dette andet resultat kan selvfølgelig ikke udelukkes, men virker dog usandsydenlig, når det tages i betragtning, at lungerne kun indeholder en bestemt mængde luft, som ved
generering af lyde hurtigt forsvinder og dermed automatisk afmatter intensiteten i niveau. Jeg argumenterer derfor, at lydene ville være en anelse lavere i styrke, hvis de var væsentligt længere, end
de var i denne undersøgelse. Men selvom der ville være en større forskel i niveau, ville det ikke
ændre noget i forhold til mønstreret og dermed heller ikke det primære energiområde i frekvens.
Dette ville derfor, trods en større forskel i niveau mellem kort og lang udtale, ikke ændre på beslutningen om at lægge dem sammen, da de primære frekvensområder stadig ville ligne hinanden, hvilket er det Lings seks-lyds test tager udgangspunkt i.
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Alt i alt underbygger nærværende diskussion analysens resultater, hvormed jeg kan konkludere, at
der reelt set ikke er en forskel på, om der gøres brug af den lange eller korte udtale, da det ikke ændre det frekvensmæssige indhold. Den enkelte udøver af testen bør dog være opmærksom på, at der
kan være en styrkemæssig forskel på, om de laver en lang eller en kort udgave. Denne forskel afhænger således af længden på lydene. Dette har imidlertid ikke nogen betydning, hvis udøveren
følger de andre retningslinjer for testen, nemlig det at testen altid skal udføres på samme måde og
helst i samme omgivelser, hvilket vil sige, at udøveren skal udtale med den samme længde og styrke, som personen plejer at gøre det (side 21-22). Hvis den hørehæmmede ikke reagerer, som personen normalt gør, kan det dermed med en stærkere argumentation konkluderes, at der er noget galt
med hørelsen eller udstyret, da testen er udført som den plejer.

5.2. Forskel på mænd og kvinders udtale
I dette afsnit vil det blive diskuteret, hvorvidt forskellen mellem mænd og kvinder burde inddrages
som en del af retningslinjerne for anvendelsen af Lings seks-lyds test i praksis, eller om det kan
forsvares at slå dem sammen.
Ud fra analysen af mændenes og kvindernes udtale, viste det sig, at der var en forskel i den måde
kurvernes mønstermæssige udformning var på. Det sås tydeligt i asymmetrien mellem kurverne,
hvor for eksempel mændene ved /m/ lyden havde flere toppe end kvinderne efter deres primære top
ved 250 Hz. Nogen af kvindernes toppe var her delvist eller helt sammensmeltet, hvilket jeg anser
som en klar forskel i udtalen. Trods denne mønstermæssige forskel var der også en væsentlig lighed
mellem mænd og kvinder, som var, at de begge havde deres primære energiområde inden for samme interval, selvom mændene lå en anelse lavere ved de højfrekvente lyde. Disse resultater stemte
overens med den kendte teori om, at kvinders stemmer er mere højfrekvente end mænds, og at dette
især kommer til udryk i de højfrekvente lyde, hvorimod det lavfrekvente lyde er mere ens (side 16).
Det som teorien ikke har beskrevet tidligere er denne åbenlyse forskel i kurvernes udformning, som,
jeg finder, kan skyldes, at der før i tiden oftest kun er blevet kigget på spektrogrammer, hvor denne
tydelige tendens ikke fremgår på samme måde som det gør ved FFT analyser. Det giver derfor et
mere nuanceret billede af forskellene mellem kvinder og mænd at anvende FFT. Selv de mere lavfrekvente lyde, som for nogen kan virke ens, har nemlig her vist sig også at have deres egen karakteristik. Med dette sagt bør man også være opmærksom på at, hvis man for eksempel tog en anden
gruppe kvinder og mænd, ville deres udformning af kurven muligvis se anderledes ud sammenlignet
med dem i dette studie. På baggrund af mit teori kapitel og resultaterne i min undersøgelse vil det
dog være mit argument, at selvom undersøgelsen blev lavet med en anden gruppe, ville de primære
energiområder være de samme, så eksempelvis /m/ stadigvæk ville have sin største top ved 250 Hz
for både mænd og kvinder, imens der hos mændene ville være flere af de efterfølgende toppe end
hos kvinderne, hvilket ses som det, der giver mændenes stemme en anelse dybere klang end kvindernes.

45

De danske Ling-lyde

Joakim Fruerlund Nielsen

1. august 2014

Med denne viden om forskellen mellem mænd og kvinder ud fra teorien og de sammenfaldne resultat fra denne undersøgelse, kan der stilles spørgsmålstegn ved, om der ikke burde skelnes mellem
mænd og kvinder, når Lings seks-lyds test definerer, hvor de enkelte lyde har deres primære energiområde. Dette ville give god mening, hvis det for eksempel havde været sådan, at mændenes /s/ kun
lå ved frekvensen 1800 Hz, og kvindernes kun lå ved 2000 Hz. Dette er dog ikke tilfældet, da både
mænd og kvinder har betydningsbærende energi ved den andens top, selvom deres top er placeret en
anelse lavere eller højere, hvormed jeg argumenterer, at det ikke er nødvendigt at adskille dem. Et
andet problem ved at skulle dele mænd og kvinder op med hver deres frekvensdefinition vil være, at
middelværdien er udformet som et gennemsnit af en bestemt mængde kvinder eller mænd, hvilket
ville sige, at der dermed også ville være personer, der ligger tættere på det andet køns fastlagte område. Ydermere er Ling-testen som udgangspunkt et hurtigt og simpelt detektions- og identifikationsredskab, som ikke kræver en omfattende opstilling, audiometriboks eller andet måleudstyr, men
blot, at man ved hjælp af ens stemme kan redegøre for, om den hørehæmmede kan høre hele talespekteret (Ling 1989; 70-73). Det betyder, at testen altid vil være præget af en hvis unøjagtighed på
grund af en forskel mellem mændenes eller kvindernes stemmer. Det vil derfor være rimeligt at
lægge mænd og kvinder sammen, når man beskriver Ling-lydenes frekvensområder, da den måde
testen anvendes på i dag i forvejen kan svinge nogenlunde det sammen lille interval i frekvens afhængig af størrelsen på udøverens talekanal.
Af hensyns til denne unøjagtighed i den praktiske anvendelse af testen, ville det dog være relevant
at udvikle en digital udgave af Ling-testen, som kunne bruges i audiometriboksen. Her ville det
nemlig være muligt at lave et lydspor både med en mande- og en kvindestemme, hvormed den
kønslige forskel vil være kontrollerbar, da det altid vil være den samme stemme, der bliver brugt,
som man dermed ville kende frekvensområdet på for hver lyd. I dette tilfælde vil det derfor netop
give mening at opdele i køn. En sådan digital test eksister ikke på dansk endnu men kendes blandt
andet fra USA (Scollie et. al. 2012), hvor den bruges i forbindelse med udredning af hørehæmmede
børn. Hvordan en sådan test vil kunne se ud vil blive fremlagt i et senere afsnit under perspektiveringen.
Det kan derfor konkluderes, at der er en forskel mellem mænd og kvinders udtale af Ling-lydene,
og at denne forskel kommer mest til udtryk i en mønstermæssig forskel af kurvernes udformning.
Samtidig er der en mindre forskel i deres toppes placering på frekvensspekteret i den retning af, at
kvindernes stemmer er højere i frekvens. En tendens, som især ses ved de højfrekvente lyde. Det er
dog rimelig at beskrive mænd og kvinders udtale af Ling-lydenes primære energiområde sammen,
da udførelsen af Lings seks-lyds test sker ved hjælp af udførerens egen stemme, og at denne stemme sådan set godt kunne ligge ved det andet køns frekvensniveau. En unøjagtighed, som kan undgås med en digital udgave af Ling-testen.
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5.3. De danske og engelske Ling-lyde
I dette afsnit vil analysens sammenligning af de danske og engelske Ling-lyde bliver diskuteret. Der
vil endvidere komme et audiogram kun med de danske lyde, som kan bruges som vejledende retningslinjer i praksis. Til sidst vil det blive diskuteret, om man bør ændre i testen ved at fjerne en af
følgende lyde /i/, /sh/ eller /s/.
Ud fra analysen viste det sig, at når man sammenligner de engelske Ling lyde med de danske, er der
stort set ingen forskel ved de lav- og mellemfrekvente lyde /m/, /u/ og /a/ andet end, at de danske
vokaler dækker en anelse mere lavfrekvent. Derimod var de tre højfrekvente lyd F2 af /i/, /sh/ og /s/
mere afvigende end de tre andre. /I/-lyden dækkede et større område, fra 2000 – 4000 Hz, hvorimod
/sh/ lyden dækkede et mindre område, fra 2000 – 4000 Hz. Den sidste lyd, /s/, viste sig at den havde
en betydelig top ved omkring 2000 Hz, derefter stiger resten af kurven ved 3000 Hz og forsætter
opefter. Det vil sige, at den danske udgave af /s/-lyden indeholder markant lavere og anderledes
frekvenser end den engelske.
Det har derfor vist sig, at det meste af Lings seks-lyds test stemmer helt eller delvist overens med
den originale engelske test frekvensmæssige retningslinjer, hvorfor de danske lyde sagtens kan finde anvendelse. Dog bør man være opmærksom på de forskelle, der er blevet dokumenteret i dette
studie, hvilket især gælder /s/-lyden. Jeg kan dermed konkludere, at det vil give god mening, hvis
man ude i praksissen går ud fra de retningslinjer, der ses i figur 26, som viser de danske Ling-lydes
primære energiområde, da dette giver et mere præcis billede af, hvordan de danske Ling-lyde ligger.
Figur 26, de danske Ling lydes placering (større udgave bilag 3).
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Den danske udgave af Ling-lydene vil altså stadigvæk kunne bruges som et simpelt redskab til at
diagnosticere, hvor den hørehæmmede har svært ved at høre. Dette kunne være ved, at personen
ikke kan høre /m/ lyden, men godt kan høre /u/, /i/ og /a/, hvilket vil indikere, at det er de helt lavfrekvente lyde omkring 250 - 500 Hz, personen ikke kan høre, og at det derfor er her problemet
ligger. Der hvor den danske test selvfølgelig afvigere fra den engelske, som nævnt tidligere, er i den
højfrekvente del ved /s/, /i/ og /sh/-lydene. Her dækker alle tre lyde en del af det samme område fra
2000 – 4000 Hz, hvormed det kan virke som overflødigt eller unødvendig at have alle tre lyde med.
Hvis der kigges på /i/-lyden, som både ligger i det lavfrekvente og i det højfrekvente område, fungerer den som en vigtig kontrollyd, da den som den eneste har sine primære energiområde spredt markant fra hinanden (Ling 1989; 70-74). Da /i/-lyden samtidig med er den eneste vokal i det højfrekvente, vurderes den som en uundværlig lyd for selve testen funktionalitet. Det efterlader så /s/ og
/sh/ tilbage. Da de begge er konsonanter, og begge kun dækker det højfrekvente, har de så meget
tilfældes at de udfører store dele af den samme opgave. Hvis man fjerner /s/-lyden og beholder /sh/lyden, som der dækker 2000 – 4000 Hz, hvilket er det samme område /i/ dækker, vil /sh/ fungere
som den konsonantlyd, der bekræfter /i/-lyden i det højfrekvente – på samme måde som /m/ gør det
for den lavfrekvente del af /i/. Fjernelsen af /s/ vil dog også betyde, at der ikke vil være en lyd, som
dækker det højeste område over 4000 Hz. Spørgsmålet er så, om det overhovedet er nødvendig at
have en talelyd, der dækker over 4000 Hz, da Speech intelligibility index (SII) (Dillon 2001: 240241) siger, at det meste af talesignalet befinder sig indenfor 250 – 4000 Hz. Hvis man derimod beholder /s/-lyden og fjerner /sh/-lyden, vil man have en lyd, der har et energiniveau ved 2000 Hz og
igen fra 3000 og opefter. /s/-lyden vil stadig kunne bekræfte /i/-lyden, dog ikke lige så godt i området fra 2000 - 3000 Hz som /sh/ gør. Derimod vil /s/-lyden dække området over 4000 Hz, hvilket
ganske vist ikke indeholder særlig meget talesignal ifølge SII, men på den anden side stadigvæk
nogen dele af talelyde, og omend ikke en hel del andre vigtige hverdagslyde, som ikke nødvendigvis har noget at gøre med tale, men som stadigvæk er nyttige. Ud fra disse vurderinger kan der både
argumenteres for og imod at fjerne /sh/ og /s/, så spørgsmålet er mere, om det overhovedet er nødvendigt at fjerne en af lydene. Selvom de har mange ens træk, dækker noget af dem stadigvæk andre områder, end den anden gør, hvilket giver testen flere kombinationsmuligheder og dermed giver
et mere nuanceret resultat af det højfrekvente område. Det vil umiddelbart heller ikke give nogen
væsentlig tidsbesparelse eller nemhed i udførelse af testen at fjerne en af de to lyde, da testen i forvejen kun tager gangske få minutter, og udførelsen af den vil være det samme med eller uden en af
de to omtalte lyde.
Det kan derfor konstateres, at Figur 26 er det tætteste billede på, hvordan Ling-lydene ser ud med
den danske udtale. Figur 26 bør derfor anvendes som vejledende værdier til, hvor de enkelte lyde
har deres primære energiområde. Selvom /s/ og /sh/ har mange lighedstræk, er de stadig forskellige
i repræsentation af frekvensspektret, hvorfor de stadig begge bør være en del af testen, da de bidrager til et bedre og mere nuanceret billede af personens hørelse.
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5.4. Metode
I denne metodediskussion vil jeg diskutere, om der kunne være gjort andre ting for at optimere og
forbedre selve studiet. Afsnittet er delt op i underafsnit, som indeholder diskussioner om henholdsvis kvantitativ vs. kvalitativt, participantgruppe og analysemetode.
5.4.1. Kvantitativt eller kvalitativt studie
Undersøgelsen bygger udelukkende på et kvantitativt studie, da formålet har været at undersøge en
større gruppe dansktalende personers udtale af Ling-lydene, og på den måde skabe et generelt billede af, hvordan den danske udtale frekvensmæssigt ligger sammenlignet med den engelske udtale.
Hvis studiet skulle havde været kvalitativt udformet, havde det ikke givet mening at lave en FFT og
den statistiske del af specialet. Jeg kunne derimod have foretaget nogle interviews og observationer
af forældre og fagpersoners brug af Ling-testen, hvilket ville havde givet et billede af, hvordan testen bruges i Danmark, og om der er forskel mellem fagpersoner og forældres udøvelse og fremgangmåde (Johnson & Christensen 2008: 48-50). Dette ville dog ikke sige noget om, hvordan testen
er frekvensmæssigt over for den engelske udgave, men som sagt, give et billede af brugen og brugernes forskellige tilgange og tilfredshed med testen. Derfor ville et kvalitativt studie lægge op til
en anden form og vinkel af emnet Lings seks-lyds test, end mit ønske har været med dette speciale.

5.4.2. Participantgruppen
Participantgruppen bestod af 20 personer ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder. 75 % af personerne kom fra Fyn, hvor de resterende 2 5% kom fra Jylland og Sjælland. Deres alder spredte sig fra
20 – 56 år med en gennemsnitsalder på 32 år. Deres professioner var spredt fra studerende til håndværker til akademiker. I forhold til at dette er et kvantitativt studie, havde det selvfølgelig været
ønskværdigt, hvis gruppen var større, da dette ville give et bedre repræsentativt udsnit af befolkningen, og det statistiske materiale ville fremstå endnu stærkere (Johnson & Christensen 2008; 284312, Petersen 2008). Antallet 20 participanter er dog tilfredsstillende til at bygge et kvantitativt studie på ifølge Johnson & Christensen (2008), omend det muligvis nok bør betegnes som et pilotprojekt. Antallet af deltageres data fordobles også, da materialet fra de korte og lange lyde lægges
sammen, så det fremstår som indsamlet på 40 participanter, hvilket gøres for at styrke det statiske
materiale yderligere (Petersen 2008). Hvis der skulle havde været flere participanter med i undersøgelsen, ville det have krævet mere tid til at indsamle og især til at behandle data, da behandlingsprocessen indeholder adskillige trin inden den endelig graf er færdig. Selvom gruppen havde været
væsentlig større, antager jeg, at det endelige resultat, som er selve audiogrammet med de danske
lyde, ikke ville havde set anderledes ud, da rå data og de forskellige grafer tegner et klart mønster
af, at der trods forskellighed mellem hver stemme er en essentiel ensartethed i både, hvor mænd og
kvinder har deres primære energiniveau i forhold til frekvensspekteret. Derfor mener jeg, at størrelsen af participantgruppen er stor nok til at kunne regnes for at være et repræsentativt udsnit af hvordan den danske udtale af Ling-lydene ligger.
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Participantgruppens sammensætning bestod primært af fynboer, hvilket kan begrundes med, at studiet blev foretaget i Odense, og at det derfor primært var fynboer, der var til at få fat i som deltagere. Det er derfor naturligt at mistænke de fynske dialekter for at påvirke udtalen af lyde med deres
dialekt. Dette kan selvfølgelig ikke udelukkes men er højst sandsydelig ikke tilfældet, da dialekt
kommer til udtryk i fri flydende tale, hvorimod de dialektiske træk reduceres, når personen bliver
tvunget til at læse ord eller tekst, hvormed talen bliver mere overmod rigsdansk (side 17-18). Denne
effekt bliver yderligere forstærket, når personen kun skal sige en lyd som /m/ eller /i/. Derfor ses
dialekt ikke som et problem ved dette studie, da jeg heller ikke hørte eller så nogen dialektiske forskelle ud fra optagelserne. Participanternes profession og uddannelsesbaggrund var som nævnt vidt
forskellig. Dette er ligesom ved dialekter noget, der kan ændre personers udtale, men antages ligesom med dialekterne ikke at have nogen påvirkning på udtalen af Ling-lydene.

5.4.3. Databehandling og dataanalyse
Til at behandle den indsamlet data brugte jeg programmet Audacity, som gør brug af FFT til at
frembringe de endelige tal, der er baggrund for graferne og dermed også analysen. Udvælgelsen af
hvilke der blev brugt som materiale til analysen er baseret på min subjektive vurdering på baggrund
af længde og kvalitet. Denne udvælgelse kunne være sket mere systematisk og objektivt ved at tage
den midterste af alle 240 serierne9. Dette ville selvfølgelig kunne lade sig gøre, men ville ikke give
mening, da grunden til, at hver lyd skulle siges isoleret tre gange efter hinanden netop var for, at jeg
kunne fravælge lyde med udtalefejl som for eksempel, når participanten ikke sagde /a/-lyden som
den lyder i ordet arm, men derimod som det ”normale” /a/ som i ordet abe, eller som det lyder ved
alfabetremsen. Denne subjektive udvælgelse foretog jeg med udgangspunkt i at have analyseret
flere serier, som viste, at der ikke var nogen betydelig forskel i mellem de tre lyde, og at det derfor
heller ikke ville påvirke resultatet afhængig af, hvilken korrekt udtalt lyd, jeg valgte.
Som nævnt tidligere blev det valgt at gøre brug af FFT via Audacity som signalanalysemetode. Her
kunne jeg i stedet have anvendt et andet program såsom Praat til at analysere min data ved hjælp
spektrogrammer, hvilket var den metode Daniel Ling i sin tid anvendte til sine analyser af lydene.
Daniel Lings valg af spektrogrammer kan skyldes, at FFT tidligere har været utrolig besværgeligt at
udføre kontra i dag, hvor alle har en computer, og at der samtidig findes adskillelige gratis programmer, der forholdsvis simpelt kan udføre matematikken bag FFT. En anden mulig grund til hans
valg af metode kan være, at der er en lang tradition hos fonetikere til at foretrække spektrogrammer
som primært redskab til visuel repræsentation af talesignaler (Petersen 2005b). Spektrogrammer
viser, hvordan talesignalets frekvensmæssige indhold varierer som funktion af tiden (Petersen
2005b). Spektrogrammer (se eksempel i figur 27 på næste side) har den fordel, at de viser et direkte
billede af lydene eller sætningen, imens det fremgår meget tydeligt, hvor den enkelte lyd har sin
primære energi henne. Trods den tydelig energi i et bestemt frekvensområde giver spektrogrammet
ikke et særligt detaljeret billede, hvormed det ikke er muligt at se mindre og små frekvensudsving.
9

Der var 20 participanter som hver udtalte de 6 Ling lyde to gang (kort og lang udgave), hver gang/serie bestod af tre
gentagelser.
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Afhængig af båndbredden kan nogle lyde og nuancer dermed flyde helt sammen. Spektrogrammes
grundlæggende fordel er, at man kan kigge på hele sætninger og deres delelementer, hvilket er det
de fleste fonetiker er interesseret i (Petersen 2005b).

Figur 27, Bredbåndsspektrogram af sætningen ”og de larmede fælt” (Petersen 2005b: 12)

FFT har til sammenligning den fordel, at det giver et mere detaljeret og nuanceret billede af den
enkelte lyds små og stor frekvensområder og niveaumæssige forandringer, som vi har set tidligere i
analysen. FFT egner sig dog ikke til at kigge på hele sætninger (Petersen 2005b: 11-13), da den ikke
i samme grad som spektrogrammet har den tidslige faktor til at vælge et bestemt område at analysere i, hvilket kan gøre det besværligt at skelne mellem ord, støj og lyde. Da Ling-lydene kun består
af enkle og simple lyde, hvilke udføres og lyder forholdsvis ens og monotomt sammenlignet med et
ord eller en hel sætning, og da mit speciale ønsker at give et så tydeligt og detaljeret billede af hver
lyd som er muligt, var det oplagt at gøre brug af FFT metoden, da denne metode netop leverer denne detaljegrad. Da det ydermere kun er enkle lyde og ikke er hele ord eller sætninger, undgår jeg at
støde ind i FFT’s ulempe. Forskellen i detaljegraden mellem FFT og spektrogrammer kunne være
en mulig forklaring på, hvorfor Daniel Ling ikke har set den tydelige top ved 2000 Hz hos /s/ lyden,
da sådan en lyd højst sandsydelig vil forsvinde eller smelte sammen med resten af energien i det
område, grundet den dårligere detaljegrad. Det kan derfor ikke afslås, at det også er muligt at se et
sådan udsving ved engelsk tale
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5.5 Perspektivering
I dette afsnit vil jeg diskutere, hvilke andre muligheder jeg ser for anvendelsen af de danske Linglyde, imens jeg også ser nærmere på mulige fremtidige studier med Ling-lydene som udgangspunkt.

5.5.1. Ling-lydene som vurderingsredskab af HA tilpasning
Som nævnt bliver Ling-lydene i dag hovedsageligt brugt som et detektions- eller identifikationsredskab af audiologer og audiologopæder til at træne eller teste hørehæmmede børn med CI eller HA.
Da børneområdet er en lille del af den samlede befolkningsgruppe som lider af hørenedsættelse, kan
det forholdsvis nemt forestilles, at der er andre områder og grupper, som kunne have fordel af Linglydenes nemme og brugervenlige principper. Her tænker jeg især på den største gruppe, som er
voksne hørehæmmede HA-brugere. Denne gruppe plejer at få udredt deres hørelse/høretab ved at få
målt deres høretærskler og testet deres skelneevne (Hosford-Dunn et al. 2008). Efter deres hørelse
er blevet udredt, får de et par høreapparater, som bliver tilpasset af en audiologiassistent eller teknisk audiolog på baggrund af udredningen, hvorefter der bliver givet en tilbagemelding fra klienten
om tilfredshed/utilfredshed af apparatets lyd. Det er i disse tilpasningssituationer, at jeg forestiller
mig, at Ling-lydene kunne bruges som et groft redskab til at teste klientens hørelse af talelydenes
område. Selvfølgelig skal Ling-lydene ikke stå alene som eneste vurdering i en sådan tilpasning,
men jeg vil dog argumentere, at det vil højne niveauet for den måde, man vurderer den tilpasning,
der er foretaget. I dag sker dette ofte kun ved at teste eventuelle ubehag ved høje og kraftige lyde,
og om klienten kan høre og forstå, hvad behandleren og deres pårørende siger (Hosford-Dunn et al.
2008). Dette er som regel forholdsvis nemt at vide, da klienten ubevist kender emnet, der spørges
ind til, eller nemt kan gætte det, og på den måde nemmere kan ’høre’, hvad der bliver sagt. Lingtesten ville give et værktøj som simpelt og hurtigt kunne give et billede af, hvordan klienten hører i
taleområdet, og da testen ikke giver muligheden for at gætte svaret ud fra emne eller rækkefølge, vil
denne ofte ubevidste handling være undgået. Igen skal Ling-lydene ikke erstatte de allerede eksistere vurderingsredskaber af tilpasningen, men derimod ses som en forbedring til at optimere selve
HA-tilpasningen, så klienten for det bedst mulige udbytte af sine HA’er. Det ville derfor være oplagt at have audiogrammet med de danske Ling-lyde liggende i de forskellige tilpasningsrum på de
audiologiske klinikker som en hjælp til at huske lydenes intervaller. Mine tanker bag denne digitale
udgave præsenteres yderligere i det følgende afsnit.

5.5.2. Ling-lydene som digital test
Som nævnt i afsnit 5.2. er der udviklet en amerikansk Ling-lyds test i digital udgave af Scollie et al.
2012. Denne test bliver primært anvendt til hørehæmmede børn som et ekstra udredningsredskab i
audiometriboksen (scollie & Glista 2012). Lignende test er ønsket her i Danmark af blandt andet
audiologisk afdeling i Århus. En sådan test ville forholdsvis nemt kunne udformes for eksempel på
baggrund af mit indsamlet data og vil umiddelbart have flere anvendelsesmuligheder end det, der er
set i den amerikanske udgave. I mit studie er der nemlig indsamlet data fra både mænd og kvinder,
hvorimod den amerikanske kun har optagelser fra en enkel kvinde, med det ene formål at lave en
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digital test (Scollie et. al. 2012; 233) Der kan dog stilles spørgsmålstegn ved, om testens lyde dækker et for bredt frekvensområde i forhold til andre traditionelle audiometrimålinger. Dette kan der
være noget om, da lydene dækker et større område, som eksempelvis /a/, der dækker fra 500 – 1500
Hz, sammenlignet med for eksempel ren toner eller warble toner. Netop derfor skal Ling-lydene
heller ikke betragtes som en prøve, der skal erstatte en allerede eksisterende målemetode, men derimod hellere betragtes som en pre-måling forud for de andre målinger. Altså på samme måde som
den er tiltænkt i undervisningen og i hjemmet, hvor den skal forsikre underviseren/forældrene om,
at barnet kan høre ”normalt” inden for talespekterets område, så barnet har de bedste høremuligheder forud for selve undervisningen eller dagen. Ling-lydene vil med denne anvendelse give et ekstra
billede af barnets hørelse af talelyde og vil kunne være med til at verificere de andre tests, som ofte
kan være tvivlsom i resultaternes ægthed, når det drejer sig om børn og især små børn, da de kan
have forståelsesproblemer af testens udførelse eller glemme at svare selvom de har hørt en lyd.
En sådan dansk digital udgave af Ling seks-lyds test bør være simpel, effektiv og brugervenlig. Selve testen kan være bygget op på følgende måde: første vindue giver en introduktion til lydene og
testens brug/formål. Her vil det være vigtigt at gøre opmærksom på, at lydene dækker flere frekvensområder, imens det skal oplyses, at kalibrering af testen er vigtig for testens validitet. Det andet vindue skal dernæst indeholde de seks danske Ling-lyde, som skal kunne afspilles i to udgaver;
en med mandestemme og en med kvindestemme. Hver udgave skal endvidere indeholde muligheden for at kunne afspille hver af de seks lyde i minimum tre forskellige lydniveauer, eller endnu
bedre at brugeren selv har mulighed for at kunne ændre for lydstyrken. Det skal selvfølgelig fremgå
for hver lyd, hvilket primært frekvensområde den dækkede, især i henhold til forskellen mellem
mænd og kvinders stemmer.
5.5.3. Ling-lydene på andre sprog
Efter at havde kortlagt de danske Ling-lyde ved hjælp af FFT analysen, ser jeg en god mening i, at
der blev foretaget et lignende studie med personer med engelsk som deres modersmål. Et sådant
studie vil give et bedre og mere nuanceret sammenligningsgrundlag. Dette vil ydermere være med
til at underbygge resultaterne fra mit speciale i forhold til, at der er forskel mellem den danske og
den engelske udtale – og her tænker jeg især på /s/ lyden, som har den tidligere ukendte top omkring 2000 Hz. Det ville også kunne be- eller afkræfte, om de danske lyde reelt ligger en anelse
mere lavfrekvent end de engelske, som det er blevet fremvist i dette studie. Det vil dog på baggrund
af den allerede kendte teori fra blandt andet Daniel Ling om, hvor de enkelte lyde har deres primære
energiområde på frekvensspekteret, og det at engelsk ligger en anelse mere højfrekvent grundet en
andeledes tungeplacering, kunne forestilles, at lydene ville fremstå på nogenlunde samme måde,
som det er set i sammenligningen af dansk og engelsk i nærværende afhandling. Udover at sammenligne med engelsktalende personer ville det være i fonetikkens interesse at sammenligne med andre
sprogs udtale af Ling-lydene for eksempel tysk, fransk, brasiliansk og så videre. Dette ville være
med til at give en større forståelse for sprogs forskelligheder på baggrund af en sådan set ens test.
Dette burde være muligt og aktuelt, da Ling-testen bruges i det meste af verden som et audiologisk/audiologopædisk værktøj til hurtigt at screene hørelsen af talelydene.
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Efter at udbredelsen af Lings seks-lyds test har været en stor succes, kunne det være nærliggende at
forestille sig, at der burde være det samme potentiale i at lave en lignende test på andre sprogtyper
såsom mandarin, hebraisk eller arabisk. På trods af at deres udtale og helt anderledes alfabet og
tegnsystem, kan det nemt forestilles, at der kunne laves en enkel test bestående af simple lyde, som
tilsammen dækkede det enkelte sprogs talespektre på en sådan måde, at man kunne danne sig et
billede af, om den hørehæmmede ville kunne høre andre lyde og ord/tegn i dette frekvensområde.
Grunden til at det ikke vil give mening, at de blot brugte den traditionelle Ling-test er, at den er
bygget op omkring et andet talespektre/sprog. Det vil dog stadig ligne hinanden lidt, idet at lydene
frembringes ved hjælp af talekanel, som er den sammen, om man er dansker eller kineser.
5.5.4. Børns udtale af Ling-lydene
Da det nu er blevet bekræftet, at der er en forskel mellem mænd og kvinders udtale af Ling-lydene,
selvom der delvist ses bort fra denne forskel i udlægning af lydene i audiogrammet, kunne det have
været interessant at havde haft samme type data blot med børn, som udtaler i stedet for voksne. Det
er nemlig også velkendt, at børns stemmer kan være sværere at høre for hørehæmmede end voksnes, da disse ofte er meget lyse eller rettere sagt mere højfrekvente end kvinders og især mænds
(Petersen 2005a; Fischer-Jørgensen 1792). Dette skyldes igen, at deres talekanal er mindre end
kvindernes og dermed endnu mindre end mændenes, hvormed børn frembringer en lysere og mere
højfrekvente stemme (Petersen 2005a; Fischer-Jørgensen 1792). Denne viden er både interessant og
vigtig for audiologer og audiologopæder, der arbejder med hørehæmmede børn, da børn trods alt
har en del kontakt og dermed kommunikation med andre børn. Det betyder nemlig, at det også er
påkrævet, at børn ikke kun kan høre voksne, men mindst ligeså meget også kan høre andre børns
stemmer (Haven & Mathiesen 2007). Et generelt kendskab til børns stemmer synes endnu mere
relevant, når man ser nærmere på, i hvilke situationer børn taler med hinanden, kontra når de taler
med voksne. Ofte foregår børns samtaler med voksne i situationer med mindre baggrundstøj og med
øjenkontakt, hvorimod børns samtaler med hinanden ofte foregår uden øjenkontakt og i forbindelse
med en leg, hvilket kan betyde væsentligt mere baggrundstøj fra legeredskaber eller fra andre børn.
Ved at undersøge børns udtale af de seks Ling-lyde vil det altså være med til at kaste lys over, hvor
stor en forskel der er mellem voksne og børns stemmer, og om det er noget, man bør være opmærksom på i undervisningen og tilpasningssituationer. Ved selve indsamlingen er det dog svært at kende kvaliteten af det data, man indhenter, da det kan forestilles, at der vil opstå problemer ved udtalelserne, da børn afhængig af deres alder stadig er ved at finpudse eller helt lære at tale. På den anden side burde det dog stadigvæk kunne lade sig gøre selv med små børn, da Ling-lydene netop er
udformet til at være simple og lette at udtale, selv for børn uden særlig meget sprog (Ling 1989).
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5.6. Opsamling på diskussion og perspektivering
Dette kapitel har diskuteret og vendt resultaterne fra analysen, hvor det først og fremmest er blevet
konkluderet, at der ikke vil være nogen betydelig frekvensmæssig forskel på, om de lange lyde havde været længere. Ydermere er det blevet gjort klart, at der er en forskel mellem mænd og kvinders
udtale, men at denne forskel ikke er stor nok til, at der bør laves to forskellige retningslinjer til
Ling-lydenes placering i audiogrammet, da selve testen i sin praktiske udfoldelse ikke er præcis nok
til at tage højde for sådanne kønsforskelle. Ling-testen kan dog stadig anvendes som det hurtige og
simple screeningsredskab, som det altid har været tænkt som, da de fleste af lydene stemmer forholdsvis overens med de originale engelske lyde. Den enkelte udøver bør dog være opmærksom på
de tre højfrekvente lyde, som er anderledes i deres primære placering af energiområde. Det kan derfor stærk anbefales, at udøver bruger audiogrammet med de danske Ling-lydes placering som retningslinjer for den enkelte lyd, da dette stemmer mere korrekt overens med den danske udtale. Metoden som her er blevet anvendt til at indsamle og behandle data vurderes desuden til at være den
bedst mulige, da FFT giver det mest nuanceret billede af den enkelte lyd. I perspektivering er der
blevet fremlagt to nye anvendelsesmuligheder af Ling-lydene; at gøre brug af lydene som et evalueringsredskab til tilpasning af HA-bruger for at sikre, at de kan høre hele talespekteret. Og at lave en
digital test til at sikre sig, at børn hører alle talelyde inden selve de traditionelle audiologiske målinger tages i brug. Ud over de nye anvendelsesmuligheder har jeg fremlagt forslag til nye studier, der
ved hjælp af samme metode, som jeg har anvendt, kan undersøge andre sprog og dermed skabe en
bedre sammenlignelighed af sprogs forskellige udtaler. Måske endda udvikle en lignende test til et
helt andet sprog såsom mandarin. Til slut blev det foreslået, at der med fordel kan fortages et lignende studie med børn, da deres stemmer ud fra teorien burde være væsentlig lysere og mere højfrekvente i udtale end vokse.
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Kapitel 6: Konklusion
Med nærværende speciale har jeg undersøgt, hvordan den danske udtale af Lings seks-lyds test frekvensmæssigt ligger sammenlignet med end den originale engelske version af Daniel Ling. Ydermere har jeg undersøgt, hvilken betydning det har, at lydene udtales i en kort eller en lang udgave,
og om det har nogen betydning, at det er en mand eller kvinde, som udtaler lydene. Slutteligt har jeg
diskuteret testens andre anvendelsesmuligheder.
På baggrund af en Fast Fourier Transformations analyse af data baseret på 20 participanter – ligeligt
fordelt mellem 10 mænd og 10 kvinder – kan jeg med min undersøgelse konkludere, at Ling-lydene
på dansk delvist er sammenlignelige med de engelske lyde, men at der fremkommer en afvigelse i
de højfrekvente lyde, som ikke bør overses. Ved sammenligningen viste det sig, at de lav- og mellemfrekvente lyde /m/, /u/, /a/ og så F1 af /i/ er stort set sammenlignelige i det område, hvor de har
deres primære energi i frekvensspekteret. Her er dog en tendens til, at vokalerne har en mere lavfrekvent energi end de engelske. Til sammenligning viser det sig, at der er forskel på de højfrekvente
lyde: /sh/, /s/ og F2 af /i/. Lydene /i/ og /sh/ ligger stadigvæk i noget af det samme område, men
hvor /i/ dækker et større område, nemlig fra 2000 – 4000 Hz, dækker /sh/ et mindre område end
oprindelig antaget, nemlig fra 2000 – 4000 Hz. Den lyd der har vist sig at afvige mest fra den engelsk teori er /s/, da den viser sig at have en betydelig top omkring 2000 Hz, der ikke er omtalt i den
engelske teori. Derudover har den resten af sin primære energi fra 3000 Hz, hvilket også er lavere
end antaget. Med afhandlingen konkluderer jeg altså, at der bør tages udgangspunkt i de danske
lydes primære energiområde, da det er dem, som afspejler det danske sprog.
Ydermere kan jeg på baggrund af analysen konkludere, at der ikke er nogen reel frekvensmæssig
forskel mellem kort og lang udtale. Analysen påviser dog en tendens til, at de korte udtalelser på
nogle områder er en anelse kraftigere i niveau end de lange. Den lille forskel, der er i styrke, viser
sig dog som ubetydelig, da den dels kan bortforklares ud fra teorien om intensitet. I forlængelse
heraf er data fra både kort og lang lagt sammen, så analysens materiale endte med at bygge på 40
participanter frem for de 20 oprindelige, dette blev gjort for at styrke det statiske materiale. Afhandlingen påviser endvidere en forskel mellem kvinder og mænd, som til trods for forskelligheden stadigvæk er forholdsvis ens, idet deres primære energiområde ligger i det samme frekvensområde,
hvorfor også de er lagt sammen i analysen.
Analysens resultater blev efterfølgende diskuteret, hvor det blandt andet viser sig, at der kan være
en niveauforskel mellem kort og lang udtale, men at dette ikke vil ændre på, hvor den primære
energi er på frekvensspekteret. Ydermere blev det her konstateret, at der rigtig nok er en mønstermæssig forskel mellem mænd og kvinder, men at der samtidig også er en lille forskydning i frekvens i forhold til, hvor deres primære energiområde er ved de højfrekvente lyde. Ved sammenligningen af den danske og engelske udgave, blev det endvidere diskuteret, hvorvidt /s/ eller /sh/ bør
fjernes fra den danske udgave, da disse dækker dele af de samme frekvensområder. Dette blev dog
afvist, da de trods ligheder stadig repræsenteret forskellige dele af det højfrekvente område, og at
det hverken vil gøre testen hurtigere eller nemmere, men derimod forringe testens billede af hørelsen af talelydene.

56

De danske Ling-lyde

Joakim Fruerlund Nielsen

1. august 2014

Som udviklingsforslag blev der fremført et audiogram, som kun indeholder udtalen af de danske
Ling-lyde, da dette er tænkt som et visuelt billede til fagpersoner og andre, som de kan anvende til
at huske retningslinjerne for, hvor de danske lyde er placeret. Som en afsluttende del af studiet blev
der blandt andet perspektiveret til, hvilke andre anvendelsesmuligheder, der ligger i Lings seks-lyds
tests, hvor det er forslået at gøre brug af testen til at evaluere HA- tilpasningen på voksne, da der i
dag er mangel på egentlige tests til dette. Ydermere er det forslået at udvikle en digital test, som kan
bruges til at teste hørehæmmede børn forud for de traditionelle målinger. Til en sådan digital dansk
udgave vil det være oplagt at gøre brug af datamateriale fra denne undersøgelse, og der er derfor
beskrevet et muligt design og opsætning på en sådan test.
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Bilag 1
Korte og lange /u/ lyde for kvinder.

Korte og lange /u/ lyde for mænd
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Korte og lange /i/ lyde for kvinder

Korte og lange /i/ lyde for mænd
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Korte og lange /sh/ lyde for kvinder

Korte og lange /sh/ lyde for mænd

63

De danske Ling-lyde

Joakim Fruerlund Nielsen

1. august 2014

Bilag 2
/u/ lyden for mænd og kvinder

/i/ lyden for mænd og kvinder
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/sh/ lyden for mænd og kvinder
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Bilag 3
De dansk Ling lyde af Joakim Fruerlund
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