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Efter at den reviderede udgave af Ringstedmaterialet fra �997 
fremkom, har der været forespørgsler på Ringstedmaterialet 
i dets oprindelige udformning fra �974. Idéen med revisio-
nen fra �997 var at audiologopæden også kunne danne sig et 
indtryk af elevens receptive og produktive talesprog, og ikke 
kun det produktive.

Ved den nye udformning fra �997 har det vist sig, at iagttagelse 
af elevens produktive talesprog er blevet hæmmet lidt af, at det 
har været svært, især for de yngre børn at overskue opgaven. 
Derfor er der nu blevet udarbejdet en ny, let revideret, lomme-
venlig udgave af Ringstedmaterialet �974, hvor der er fortaget 
nogle ganske få ændringer mht. billedmateriale, idet der er 
byttet om på fx drengen med legevognen og pigen med duk-
kevognen, fordi en del børn ikke har kendt udtrykket/begrebet 
»legevogn«.

Materialet bygger stadig på de tanker, som blev fremsat af 
Laura L. Lee ved hendes foredrag i Talepædagogisk Forening 
i �972, hvor hun beskrev en lignende analysemåde (NSST- 
Northwest Syntax  Screening Test). 

Ringstedmaterialet består af 25 items foruden 3 ekstra items: 
to til at øve sig på og et til at »ånde lettet op på« efter endt 
testning. Som det vil fremgå af illustrationen fig. 0�, er der to 
billeder. Tester benævner billedet til venstre, og eleven skal 
benævne billedet til højre. Elevens opgave er, at danne en pa-
rallel sætning til iagttagerens modelsætning. Billederne kan 
alt efter barnets alder eller talesproglige niveau benævnes af 
tester og besvares af eleven på tre forskellige niveauer:

A = 4:0 til 5 :�� år
B = 6 : 0 til 7 : �� år
C = 8: 0 til �2 år

Iagttageren kan, hvis han kun ønsker en screening af elevens 
talesprog, slutte af og gøre op efter de første �0 items.

Sætningsniveauer
Det mest hensigtsmæssige vil være, at anvende sætninger på:
 
A-niveau til børn fra 4 år, som endnu ikke har nået skolealderen 
B-niveau til børn fra 0. og �. klasse 
C-niveau til skolebørn i øvrigt

Til børn i fx specialundervisning, som ikke passer ind i det-
te system, vælges det niveau, som eleven skønnes at kunne 
klare.

Sætningerne på A-niveau er grammatisk lette og semantisk 
konkrete, mens sætningerne på C-niveau har en tung gram-
matisk byrde og en mere abstrakt semantik. Sætningerne på 
B-niveau ligger midt mellem disse to niveauer.

Iagttagelsessituationen
Det er mest hensigtsmæssigt at tester og elev sidder ved si-
den af hinanden med eleven til højre. Tester kan vælge at 
indskrive direkte på registreringsarket, optage testningen på 
bånd eller gøre begge dele. Den direkte indskrivning er at 
foretrække, især hvis barnet er ledsaget af en voksen – en for-
ældre eller pædagog, fordi man umiddelbart efter testningen 
kan tale om barnets svar, som den voksne har hørt og fulgt 
med i gennem forløbet.

Iagttageren skal holde sig til de sætninger, som findes på regi-
streringsarket, men det vil være meget fornuftigt, at iagttageren 
ved item 4, inden sætningen benævnes, peger på elevens bil-
lede og fx siger: »Kan du godt se, at det er en kage damen har i 
hænderne?«

a Hun kører med sin 
dukkevogn

Han kører/løber på 
sit løbehjul

b Pigen kommer kørende 
med sin dukkevogn

Drengen kommer 
kørende/løbende 
på sit løbehjul

c Hun kommer kørende med 
sin dukkevogn

Han kommer 
kørende/løbende 
på sit løbehjul

ringsted light
Vejledning

Fig. 0�
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V = voksentype sætning  Fx = Manden tænder lyset
En ytring, som vil kunne blive sagt af en voksen, selvom den 
ikke er helt parallel med modelsætningen

B = Det eksakte budskab. Fx = Lys – mand tænde
At det sagte præcist dækker den situation, der er på billedet

M = Modellen Fx = Kartoflen skrælles af damen 
 (selv om det er noget sludder) 
At ordrækkefølgen er identisk med modelsætningen

G = Grammatisk byrde Fx = Det lyses af drengen
At den grammatiske byrde i ytringen er den samme eller tun-
gere end i modelsætningen, selv om det er galt med seman-
tikken.

v b m g

Lyset tændes af manden √ x x x x

Lyset tændes af manden Manden tænder lyset x

Lyset tændes af manden Lys – mand tænde x

Lyset tændes af manden Kartoflen skrælles af damen x

Lyset tændes af manden Det lyses af drengen x

Hun tog sin mors sko på √ x x x x

Hun tog sin mors sko på Hun tog mors sko på x x

Hun tog sin mors sko på Hende tog sin mors sko på x x

Hun tog sin mors sko på Pigen tog mors sko x

Hun tog sin mors sko på Pigens har sko

Hun tog sin mors sko på Hun sko på mors x

Hun tog sin mors sko på Han stak sin onkels kone ned x x

Gennem en sådan analyse, kan man få et indtryk af elevens sætningsdannelse, om han taler i acceptable sætninger eller i en eller 
anden form for mangelfulde ytringer.

Elevens svar opgøres på følgende måde, efter kriterier opstillet af Laura L. Lee: Lyset tændes af manden
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Mellemregning tallene ganges med 2,5 Her kan opgøres, hvis tester stopper testen efter et forløb 
gennem de første 10 items.

point %
23 57,5

nr item. svar v b m g

xx Drengen går Drengen løber
√

xx Damen stryger Damen strikker
√

01 Han læser avis Hun spiser is
√

x x x x

02 Pigen spiller med sine bolde Drengen leger med sine klodser
√

x x x x

03 Pigen kommer kørende med sin dukkevogn Drengen kommer kørende/løbende på sit 
løbehjul
Drengen kommer med løbehjulet

x x

04 Han har malet en stol Hun har bagt en kage/et brød
Hun bagede en kage

x

05 Den ene hund er større end den anden Det ene lys er større end det andet
Den ene lys er større end den lys

x x

06 Brødet bliver skåret af damen Lyset bliver tændt af manden
√

x x x x

07 Han har ikke så mange bøger som damen Hun har ikke så mange blomster som manden
De skal giftes

x

08 Pigen tog sin mors sko på Drengen tog sin fars hat på
√

x x x x

09 Drengen bader, fordi han var snavset Pigen sover, fordi hun var søvnig/træt
Pigen sover

x x

10 Damen giver drengen, hans hue på Manden giver pigen hendes halstørklæde på
Manden giver huns halstørklæde

6 8 5 4

Demo B 
I demoen ses, at item 0�, 02, 06 og 08 er helt rigtige. 

Item 03 er en ytring, der sagtens kan komme ud af munden på 
en voksen, og budskabet er også gået igennem.

Item 04 har en småbarnlig bøjning »bagede«, som en voksen 
ikke vil bruge, og ytringen følger ikke modellen med »har 
bagt« idet to ord gøres til ét.

Item 07 er en god voksen ytring, men ellers er der ikke megen 
parallelitet i den ytring.

I item 09 er hverken model eller grammatik fulgt, da der mang-
ler nogle ord.

I Item �0 er der tale om en ytring, som ikke er af voksen type. 
Budskabet er ikke rigtigt, modellen er ikke fulgt og grammatik-
ken er småbarnlig bla. pgra. »huns«.

Hvert iagttagelsesniveau A, B og C har i modsætning til tidli-
gere sit eget registreringsark på to sider. Ønsker man kun én 
screening, kan man tage de første �0 items på side � og gøre 
resultatet op her. Ønsker man en mere udvidet iagttagelse, bru-
ger man alle 25 items.

De rigtige markeringer i kolonnerne tælles op. Det bliver fra 
eksempler 6 – 8 – 5 – 4 – til i alt 24 point. Da der er mulig-
hed for 40 rigtige markeringer kan man gange pointtallet med 
2,5 og derved få et procenttal. Her bliver 24 point til 60%. Er 
alle 25 items gennemgået, vil man maksimalt kunne opnå �00 
point. Pointtallet svarer til procenttallet.

Elever i slutningen af 0. klasse og begyndelsen af �. klasse skal 
som et fingerpeg meget gerne nå op på mindst 75% i såvel 
screeningen som i hele iagttagelsen. En egentlig standardise-
ring findes ikke og kan ikke udarbejdes.


