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Besvarelse af CCC

Til hvert udsagn i spørgeskemaet er der fire svarmu-
ligheder: »passer helt«, »passer delvist«, »passer ikke« 
og »kan ikke besvares«. Ovenfor hver svarmulighed 
står der et tal eller bogstavet x. Dette skal bruges til 
den senere pointopgørelse. Det er vigtigt at besvare 

alle udsagn, og kun at sætte én markering ud for 
hvert udsagn. Vær opmærksom på, at hvis svarmu-
ligheden »kan ikke besvares« anvendes for ofte, vil 
det ikke være muligt at lave pointopgørelsen. Besva-
relsen er illustreret med eksemplet nedenunder.

30.  Barnet overdriver ofte udtalen af ord og kan lyde 
påtaget, som om han/hun efterligner en kendt 
person.

                   

32. Barnet skifter pludseligt samtaleemne.                    

39.  Barnets evne til at kommunikere varierer tydeligt 
fra en situation til en anden. F.eks. kommunikerer 
han/hun godt med en voksen, han/hun kender, men 
har svært ved at udtrykke sig i en gruppe af børn.

                   

41.  Barnet forstår ironi og morer sig i stedet for at 
blive vred eller forvirret, hvis nogen f.eks. siger 
»Herligt vejr«, når det øsregner.

                   

Pointopgørelse
Besvarelsen indtastes og opgøres i et regneark, som 
kan downloades fra www.spf-herning.dk under CCC. 
Det er kun udsagn 16 – 53 (subskala C – G), som ind-
går i vurderingen af pragmatiske sprogvanskelighe-
der, og det er kun disse udsagn, som skal indtastes i 
regnearket. Opgørelsen af CCC kan ikke laves manu-
elt, da den samlede pointscore udregnes på baggrund 
af en række formler, som ligger i regnearket.

Indtastning af data til pointopgørelse
Regnearket i exel har to faneblade: en side til ind-
tastning og en side til udskrivning. Der skiftes mel-
lem fanebladene længst nede i venstre hjørne.

Besvarelsen af udsagnene indtastes i regnearket på 
fanebladet »indtast«. Du taster 1, hvis du har sat 
kryds i »passer helt«, 2 for »passer delvist«, 3 for 
»passer ikke« og x for »kan ikke besvares«. Eksem-
pel 1 ovenfor vil se således ud i regnearket:

Udsagn 30 32 39 41

Point 3 1 2 x

Når alle udsagn er indtastet i regnearket, udregnes 
den samlede pointscore automatisk og kan ses un-
der kolonnen »Pragmatic composite« i regnearket.

Eksempel 1:  passer passer passer kan ikke
   helt delvist ikke besvares
   1 2 3 x


