
Q-interactive og Q-global er to forskellige digitale tilbud. På disse to internetbaserede platforme kan bruge-
re både administrere og score samt sammenfatte resultater fra psykologiske test. Der er både forskelle og 
ligheder mellem Q-interactive og Q-globals funktionaliteter og anvendelsesområder

Q-global Q-interactive
Q-global giver mulighed for både administrering 
af test/spørgeskemaer samt scoring og resultat-
sammenfatning via computeren. Dette kan gøres på 
tre måder: 

Manuel indtastning
Brugere kan vælge at administrere en test eller et 
spørgeskema i papir og blyant-version, og derefter 
indtaste råscorerne i Q-globals scoringsmodul, for 
så at generere en resultatrapport. På denne måde 
fungerer Q-global udelukkende som et scorings-
program.

Skærmadministrering
Testpersonen gennemfører testen eller besvarer 
spørgeskemaet direkte på skærmen ved besøg hos 
brugeren, hvorefter en resultatrapport kan genere-
res.

Fjernadministrering på skærm
Testpersonen får tilsendt en e-mail med en invita-
tion til at gennemføre testen eller besvare spørge-
skemaet hjemme eller på et andet sted. Brugeren 
kan derefter generere en resultatrapport.

De test/spørgeskemaer som idag kan scores og/ 
eller administreres på Q-global er:

WPPSI-IV – kun scoring af papir og blyantadmini-
streret test.
WISC-V – kun scoring af papir og blyant administreret 
test.
D-REF – vælg mellem scoringsfunktion (indtast 
 råscorer fra papir-version) eller administrering 
 direkte på computeren (skærmadministrering eller 
fjernadministrering på skærm).
Sensory Profile 2 – vælg mellem scoringsfunktion 
(indtast råscorer fra papir-version) eller administre-
ring direkte på computeren (skærmadministrering 
eller fjernadministrering på skærm).

Q-interactive giver mulighed for at administrere test 
via iPad. 

Q-interactive består af en app (Assess) som down-
loades til iPad, og en webbaseret ”base” (Central). 
Via Assess-appen kan brugeren administrere 
test. På Central kan brugeren (på computer eller 
iPad) oprette nye testpersoner, sammensætte et 
test batteri, se noter fra en testning, generere en 
 resultatrapport, og meget, meget mere.

Brugen af Q-interactive kræver to iPads. Test-
personens iPad fungerer som stimulusbog og 
 opgavehæfte, og reducerer dermed behovet for 
 papirmateriale. Testlederens iPad erstatter vej-
ledningen (generelle anvisninger og instruktio-
ner findes på iPaden) og registreringsskemaet 
(test personens svar noteres direkte på iPaden). 
 Q-interactive indeholder en funktion til tidtagning, 
giver mulighed for lydoptagelse og holder styr på 
startpunkter, bakregler og stopkriterier.

Scoring og resultatsammenfatning sker automatisk 
i systemet.

På Q-interactive kan man i dag administrere WISC-V

Læs mere om Q-interactive.

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

