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6. Det här upplevde jag som särskilt bra under kursen: (öppen fråga)
Rickards kunskaper och engagemang inom forskningsområdet. Har inspirerat och gett mig bra
kunskap att läsa och hålla mig uppdaterad inom forskningsområdet.
Konkreta riktlinjer för hur man praktiserar EBA kliniskt. Konkreta riktlinjer för hur man håller sig
uppdaterad på forskningsområdet. Konkreta riktlinjer för hur man bedömer validitet hos
instrumentet.
Att spontana frågor togs på studs och svar gavs. Bra diskussioner.
Att ha ett brett perspektiv.
Examinationsformen. Sammanfattningar av artiklarna och diskussionerna.
Examinationsform. Föreläsningarna, Rickard! Litteraturen.
Rickards goda föreläsningar med mycket brett perspektiv. Bra sätt avseende examination.
Den pedagogiska formen.
Fantastiskt roligt med så många bra referenser till studier och forskning.
Grupparbeten och hemtentan integrerade kunskapen på ett mycket bra sätt.
Ämnet och kompetensen hor Rickard. Men bättre struktur.
Betoningen på teori och forskning.
Examinationen lärde jag mig mycket av. Att få läsa andras artikelsammanfattningar.
Bra upplägg med att läsa igenom och sammanfatta artiklar. Hemtentan.
Tankeväckande kurs, mycket nya lärdomar, pedagogisk och kunnig forskare. Hög samstämmighet
mellan lärandemål och innehåll.

7. Det här saknades eller kan förbättras i kursen: (öppen fråga)
Det hoppades lite väl mycket mellan pp-bilderna- tappade tråden och hängde inte med ibland.
Önskade mer tydlig klinisk utövning men det kommer visst i del 2.
3 dagar i sträck x 2 istället för 2 dagar i sträck x 3.
Vissa moment kan effektiviseras, exempelvis fördelning av artiklarna till deltagarna.
Mera struktur. Det hoppades mellan sidorna fram och tillbaka, bilder ej numrerade. Lång

examinationsdag.
Eftersom det är så bra- mer av allt (inget saknades)
Ingen aning!
Känns viktigt att få ihop del 2 tillsammans med denna kurs för att få ihop det omfattande området.
Möjligen att föreläsningarna håller sig bättre till PP-presentationen, var svårt att hoppa mellan
bilderna och anteckningarna.
Alltför lite info i början om hur kursen skulle vara. Föreläsningarna delvis mycket röriga.
Powerpoints stämde inte alltid överens med åhörarkopiorna. Lite mer fokus på att värdera klinisk
forskning.

