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Útdráttur 

Skinner (1957) setti fram virknikenningu um tungumál, eða yrta hegðun, þar sem 
hann lýsti meðal annars, yrtum svarflokkum sem hann nefndi snertingu (tact) og 
innanyrðingu (intraverbal). Fyrri rannsóknir á kennslu flokkunarfærni benda til þess 
að börn á leikskólaaldri sem læra ákveðin orð sem snertingar, eða fá kennslu í 
skilningi (comprehension) orða, tileinki sér ekki auðveldlega sömu orð sem 
innnayrðingar án þess að þær séu kenndar sérstaklega. Rannsóknin sem hér er greint 
frá samanstóð af tveimur einstaklingstilraunum sem höfðu það að markmiði að athuga 
hvort sams konar niðurstöður fengjust þegar viðfangsefni kennslu var orðaforði í 
erlendu tungumáli. Rannsókninni var ætlað að kanna hvort hægt væri að kenna fimm 
ára börnum spænsk heiti dýra og ávaxta með snertingu og skilningi og ætla að 
innanyrðingar lærðust af sjálfu sér. Hverjum þátttakanda voru kennd 12 spænsk orð, 
sex dýraheiti og sex heiti ávaxta, og var margfalt grunnlínusnið yfir tvo flokka orða 
(dýr og ávexti) notað til að meta áhrif kennslunnar á birtingu spænskra og íslenskra 
innanyrðinga. Í tilraun 1, voru þátttakendur tvö börn sem kennt var með snertingu og 
urðu niðurstöður þeirrar tilraunar þær að kennsla í snertingu skilaði sér í birtingu 
innanyrðinga. Í tilraun 2, fengu tvær stúlkur kennslu í skilningi og voru niðurstöður 
ólíkar niðurstöðum fyrri tilraunar, þar sem íslenskar innanyrðingar birtust hjá báðum 
stúlkunum en spænskar innanyrðingar einungis hjá annarri. Rannsóknin bendir til þess 
að börn sem læri erlend orð sem snertingar, eða fá kennslu í skilningi erlendra orða, 
tileinki sér innanyrðingar án þess að þær séu kenndar sérstaklega. 

 

Abstract 

Skinner (1957) provided an operant theory of language or verbal behavior, in which 
he described verbal operant classes which he named the tact and the intraverbal. 
Previous studies of categorization skills indicate that children of preschool age which 
learn specific words as tacts or receive training in word comprehension do not easily 
acquire the same words as intraverbals unless the intraverbals are taught separately. 
The present study consisted of two single-subject experiments, the purpose of which 
was to investigate whether identical results would be obtained when teaching foreign-
language vocabulary words. The study intended to explore whether teaching tacts and 
comprehension of animal and fruit names in Spanish to five-year-old children would 
result in transfer to intraverbals automatically. Each participant was thought 12 
Spanish word, six animal names and six names of fruits, and a multiple-baseline 
design across two word sets (animals and fruits) was used to evaluate the effects of 
training on Spanish and Icelandic intraverbals. Two children participated in 
experiment 1 and the results of that experiment indicated that tact training did result in 
transfer to intraverbals. In experiment 2, two girls got comprehension training, which 
resulted in transfer to Icelandic intraverbals for both girls but Spanish intraverbals 
only for one of them. The results indicate that children who acquire foreign words as 
tacts or are taught to comprehend foreign words may acquire intraverbals 
automatically.      


