Q-interactive og Q-global er to ulike digitale tilbud. På disse to internettbaserte plattformene, kan brukere
administrere og skåre, samt sammenstille resultater fra et utvalg av Pearsons tester. Det finnes både forskjeller og likheter mellom Q-interactive og Q-globals funksjonaliteter og bruksområder.

Q-global

Q-interactive

Q-global gir mulighet til administrering av spørre
skjemaer, skåring og resultatsammenstilling via
datamaskin. Dette kan gjøres på tre ulike måter:

Q-interactive gir mulighet til å administrere tester
via iPad.

Manuell registrering

Brukeren kan velge å administrere en test eller et
spørreskjema med papir og penn-versjon, og i ettertid registrere råskåren i Q-globals skåringsmodul,
for å deretter genere en resultatrapport. På denne
måten fungerer Q-global som et skåringsprogram.

Administrering på datamaskin

Testpersonen gjennomfører testen eller besvarer
spørreskjemaet direkte på datamaskinen til psyko
logen/utrederen ved besøk. Deretter kan det generes en resultatrapport.

Ekstern administrering på datamaskin

Testpersonen får en e-post med en invitasjon (link) til
å gjennomføre testen eller besvare spørreskjemaet
hjemme eller et annet sted. Deretter kan en resultat
rapport genereres.
De testene eller spørreskjemaene
adminis treres på Q-global i dag er:

som

kan

WPPSI-IV – kun manuell registrering av tester
administrert med papir og penn.
WISC-V – kun manuell registrering av tester
administrert med papir og penn.
D-REF – velg mellom skåringsfunksjon: manuell
registrering, administrering på datamaskin eller

ekstern administrering.
Sensory Profile 2 – velg mellom skåringsfunksjon:
manuell registrering, administrering på datamaskin
eller ekstern administrering.

Q-interactive omfatter en app (Assess) som lastes
ned til iPad og en webbasert «hjemmebase» (Cental).
Via Assess-appen kan brukeren administrere tester.
På Central kan brukeren (via data eller iPad) legge
opp testpersoner, sette sammen ulike testbatterier,
generere rapporter med mer.
Bruken av Q-interactive krever to iPad. Test
personens iPad fungerer som stimulusbok og
svarhefte, og reduserer derfor behovet for
papirmateriale. Testlederens iPad erstatter manual (rettningslinjer og instruksjoner finnes på iPad)
og protokoll (testpersonens svar noteres direkte
på iPad). Q-interactive styrer tidsbruk, gir mulighet
for lydinnspilling og har kontroll på startpunkter,
reverseringsregler og regler for å avbryte.
Skåring og resultatsammenstilling skjer automatisk
i systemet.
De testene som kan administreres på Q-interactive
i dag er:
WISC-V
Les mer om Q-interactive.

