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Konfigurere innstillingene for Q-interactive
Før du kan administrere en test på Q-interactive må du:

 ■ Konfigurer innstillinger for begge iPad-ene, slik at de:
a) pares korrekt slik at de kan dele stimuli og hente data fra hverandre
b) viser stimuli på en standardisert måte
c) eliminerer distraksjoner som kan forstyrre testsituasjonen.

 ■ Installer Assess-appen fra Apple App Store eller iTunes.
 ■ Aktiver Bluetooth.

Følgende funksjoner i iPad innstillinger tas opp i dette kapittelet:

Justere lysstyrken Installere Q-interactive Assess-appen
Aktivere Wi-Fi Endre applikasjonsmodus
Sikkerhet Slå på lydopptak
Stille inn språk- og regionsformatet Aktivere Bluetooth

Hvis du er kjent med iPad, kan du raskt konfigurere den med sjekklisten for Q-interactive med sjekklisten nedenfor. 
Dersom du ikke er kjent med iPad, følg instruksjonene i kommende avsnitt.

Testlederens iPad Testpersonens iPad Innstilling Meny Alternativ

X Skjerm og lysstyrke (skyv feltet ut til 
høyre) Maksimum

X X Wi-Fi På Velg nettverk

X X Bluetooth  

X X Ikke forstyrr Manuell  

X X Skjerm og lysstyrke Autolås Aldri

X X Generelt Bevegelser

X X Assess Mikrofon

X Assess Programmodus Testleder

X Assess Programmodus Testperson

X X Assess Aktiver lydinnspilling  
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Bli kjent med din iPad – og øv!
Dersom du ikke er vant til å bruke iPad, bør du sette av tid til å gjøre deg kjent med enheten. Gå til http://www.apple.
com/no/support/ipad/ og les brukerhåndboken som gjelder for din modell ettersom funksjonene kan variere avhengig 
av modell, sted, språk og operatør. 

Før du bruker iPad for å administrere en test med Q-interactive er det viktig å øve først. Les nøye gjennom kapittel 
4 Bli kjent med Q-interactive Assess. 

Merk at de beskrivelsene som gis i det følgende kapittelet (inkludert skjermdumper) avser iOS 11.

Justere lysstyrken
Du trenger å justere lysstyrken på både testleder og testpersonens iPad for å forsikre deg om at både tekst og stimuli 
vises korrekt:

Trinn 1: Trykk på Innstillinger på Hjem-skjermen.
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Trinn 2: Bla deg nedover og velg Skjerm og lysstyrke.
Trinn 3: Angi maksimal lysstyrke ved å dra fingrene over mot høyre til hele streken er blå. Slå av Autolysstyrke.

Koble til et Wi-Fi-nettverk
Trinn 1: Gå til Innstillinger > Wi-Fi fra Hjem-skjermen.
Trinn 2: Slå på Wi-Fi. Enheten vil automatisk søke etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk. Trykk på navnet på Wi-Fi-

nettverket du vil koble deg til. Etter at du er koblet til nettverket, vil du se  ved siden av nettverket og 
 øverst til venstre på skjermen.
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Aktiver Bluetooth
iPad-ene kommuniserer ved hjelp av Bluetooth. Stimulusmateriale sendes fra testlederens iPad til testpersonens 
iPad og testpersonens svar sendes tilbake til testlederens iPad.

Trinn 1: Gå til Innstillinger > Bluetooth.
Trinn 2: Slå på Bluetooth.

Deaktiver bevegelser
Du bør slå av bevegelser på testpersonens iPad. Gå til Generelt > Fleroppgaver og Dock > Bevegelser.
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Sikkerhet
Du bør gjøre noen sikkerhetsinnstillinger.

Trinn 1: Gå til Innstillinger > Skjerm og lysstyrke > Autolås.

Trinn 2: Still inn autolåsen på 15 minutter.
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Still inn språk- og regionsformat 
Q-interactive bruker innstillingene for språk- og regionsformat som er angitt i iPad-en din, for å vise tekst, datoer og 
andre formaterte verdier i riktig format for ditt land.

Gå til Innstillinger > Generelt > Språk og region. Om det behøves, endre språk og region.
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Installere Q-interactive Assess
Q-interactive Assess er en app du kan laste ned i Apple App Store og iTunes Store. Før du gjør de nødvendige 
oppdateringene av innstillingene i Assess, må du installere Q-interactive Assess på begge enhetene. Du kan laste 
ned appen via datamaskin eller iPad. Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du vil laste ned Assess-appen via iPad 
og App Store.

Hvis du vil laste ned appen via datamaskin, må du installere iTunes. Det gjør du ved å gå til apple.com/itunes og 
følge instruksjonene for å laste ned programvaren.

Trinn 1: Gå til Hjem-skjermen og trykk på App Store-ikonet.

Trinn 2: Gå til søkefeltet på begge iPad-ene og skriv ”q-interactive”. Da vil appen Q-interactive Assess vises under 
”Forslag”.
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Trinn 3: Trykk på HENT og deretter Installer. 

OBS for iCloud-brukere: Q-interactive lagrer data i en fil som iCloud automatisk blokkerer av hensyn til data-
sikkerheten.

Endre applikasjonsmodus
Q-interactive krever at man bruker to iPad-er. En av iPad-ene skal være i Testleder-modus, og den andre i 
Testperson-modus.

Trinn 1: Trykk på Innstillinger fra Hjem-skjermen.

Trinn 2: Gå nedover i menyen og velg Assess.
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Trinn 3: Til høyre på skjermen vil du se Programmodus.
Trinn 4: Sett den ene iPad-en i programmodus for Testleder. Sett den andre iPad-en til Testperson.
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For iPad Mini-brukere: Hvis du bruker iPad Mini, kan den kun brukes som Testleder og ikke Testperson.

Lydopptak
I deltester der testpersonen gir verbale svar, vil Q-interactive ta opp svarene via iPad-en. Dersom du ønsker å skåre 
en oppgave eller deltest etter administrering kan du lytte til opptaket. I noen tilfeller kan det hende at testpersonen 
ikke vil samtykke til lydopptak. Lydopptak vil kun være tilgjengelig så lenge testen er på iPad. Når du overfører testen 
fra Assess til Central, slettes automatisk alle lydopptak. Du kan deaktivere lydopptak under Assess-innstillingene.

Merk: Dette alternativet kan du bare se ETTER at du har logget inn på appen. Legg også merke til at en testperson 
alltid skal gi sitt samtykke til lydopptak.
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Tips:
 ■ Forsikre deg om at iPad-ene er fulladet før en administrering gjennomføres. Følg med på batterinivået på begge 

iPad-ene under testøkten og ha strømledninger klare dersom de trenger å lades.
 ■ Slå på Ikke forstyrr under Innstillinger og slå av varsler FaceTime og meldinger, før du starter en testøkt. 
 ■ Du må ikke kjøre andre applikasjoner på iPad-en når du administrerer en test. Sku av alle apper som kjører i 

bakgrunnen. 
 ■ Oppbevar alltid iPad-ene på et trygt sted.
 ■ Bruk Finn min iPad på begge enhetene. Da kan du slette Assess (og all data) dersom iPad-en blir stjålet eller 

du mister den. 
 ■ Start iPad-ene på nytt mellom hver administrasjon for å sikre optimal ytelse.


