
 
Q-interactive och Q-global är två olika digitala erbjudanden. På dessa två internetbaserade plattformar, kan 
användare såväl administrera och scora, som sammanställa resultat från, psykologiska test. Det finns både 
skillnader och likheter mellan Q-interactives och Q-globals funktionaliteter och användningsområden.

Q-global Q-interactive
Q-global ger möjlighet till såväl administrering av 
test/skattningsskalor som scoring och resultat-
sammanställning via dator. Detta kan göras på tre 
sätt:

Manuell inmatning
Användare kan välja att administrera ett test eller 
en skala i papper och penna-version, och i efterhand 
mata in råpoängen i Q-globals scoringmodul, för 
att därefter generera en resultatrapport. I detta fall 
fungerar Q-global som ett renodlat scoringprogram.

Skärmadministrering
Testpersonen genomför testet eller besvarar skalan 
direkt på skärmen vid besök hos användaren, var-
efter en resultatrapport kan genereras.

Fjärradministrering på skärm
Testpersonen får ett e-mail med en inbjudan att 
 genomföra testet eller besvara skalan hemma eller 
på annan plats. Användare kan sedan generera en 
resultatrapport.

De test/skattningsskalor som idag kan scoras och/
eller administreras på Q-global är:

WPPSI-IV – endast scoring av papper och penna- 
administrerat test.
WISC-V – endast scoring av papper och penna- 
administrerat test.
D-REF – välj mellan scoringfunktion (mata in rå-
poäng från pappersversion) eller administrering 
direkt på datorskärm (skärmadministrering eller 
fjärradministrering på skärm).
AWMA-2 – testet ges till testpersonen på skärmen, 
via skärmadministrering eller fjärradministrering på 
skärm.
WMRS – välj mellan scoringfunktion (mata in rå-
poäng från pappersversion) eller administrering 
direkt på datorskärm (skärmadministrering eller 
fjärradministrering på skärm).
Sensory Profile 2 – välj mellan scoringfunktion 
(mata in poäng från pappersversion) eller adminis-
trering direkt på datorskärm (skärmadministrering 
eller fjärradministrering på skärm).

Q-interactive ger möjlighet att administrera test via 
iPad. 

Q-interactive omfattar såväl en app (Assess) som 
laddas ner till iPad, som en webbaserad ”hemma-
bas” (Central). Via Assess-appen kan användaren 
administrera test. På Central kan användaren (på 
dator eller iPad) lägga upp nya testpersoner, sätta 
samman ett testbatteri, se anteckningar från en 
testning, generera en resultatrapport med mera.

Användning av Q-interactive kräver två iPad. Test-
personens iPad fungerar som stimulusbok och 
svarshäfte, och reducerar därmed behovet av 
 pappersmaterial. Testledarens iPad ersätter  manual 
(anvisningar och instruktioner finns på iPad) och 
protokoll (tespersonens svar noteras direkt på 
iPad). Q-interactive sköter tidtagning, ger möjlighet 
till ljud inspelning och håller reda på startpunkter, 
vändregler och regler för att avbryta.

Scoring och resultatsammanställning görs auto-
matiskt i systemet.

De test som idag kan administreras på Q-interactive 
är:

WISC-V
WAIS-IV 
D-KEFS (ett urval av deltest)
NEPSY-II (ett urval av deltest)

Läs mer om Q-interactive.

http://www.pearsonassessment.se/q-interactive

