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Målet med uddannelseselementet Optik og BTV er, at den studerende erhverver
sig viden, færdigheder og kompetencer inden for arbejdet med brilleglas og –stel.
Den viden, de færdigheder og de kompetencer, som den studerende opnår,
danner bl.a. fundamentet for undervisningen i kerneområdet Visuel videnskab
samt Refraktion og Kontaktlinser
Viden og forståelse om Brilleglas, teknologi og værkstedsoptik
Den studerende har praksisnær viden om:
• brilleglas og stelmaterialer
• udmåling af og måltagning til enkel- og flerstyrkeglas
• indslibning og montering af glas
• tilpasning og opretning af brillestel
• kvalitetssikring af hele brillen.
Færdigheder
Den studerende kan:
• anvende apparatur til udmålinger af enkelstyrkeglas
• foretage måltagning til enkel- og flerstyrkeglas
• under supervision foretage tilpasning og opretning af brillestel
• vurdere og foretage kvalitetssikring af hele brillen.
Kompetencer
Den studerende kan:
• håndtere brilleglas, teknologi og værkstedsoptik inden for en
studiemæssig sammenhæng og reflektere over perspektiver i eget videre
uddannelsesforløb
• selvstændigt indgå i et fagligt samarbejde om problematikker inden for
brilleglas, teknologi og værksted og påtage sig et ansvar for egen læring.
Viden og forståelse om Brilleglas, teknologi og værkstedsoptik
Den studerende har teoretisk og praksisnær viden om:
• lys samt lyset afbøjning, brydning, diffraktion og interferens
• aberrationer.
Den studerende har praksisnær viden om:
• fotometri og laser med betydning for det optometriske virkefelt.
Den studerende har forståelse for og kan reflektere over:
• emnerne i forhold til det optometriske virkefelt.
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Færdigheder
Den studerende kan:
•
•
•

selvstændigt anvende, beregne og skitsere lysets vej igennem linser, der
knytter sig til det optometriske virkefelt
demonstrere lysgang i enkle modeller på lysbænk
formidle faglige problemstillinger inden for optik til medstuderende og
undervisere.

Kompetencer
Den studerende kan:
•
•
•

reflektere over emnernes perspektiver i eget videre uddannelsesforløb
selvstændigt indgå i et fagligt samarbejde med medstuderende og
undervisere
identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og
kompetencer.

Pædagogisk tilgang
Undervisningen i Optik og BTV er planlagt, så der sikres en naturlig rækkefølge i emnerne samtidig med, at
der er en progression i sværhedsgrad og faglig indsigt. Nye emner indledes med en forelæsning, hvor
emnets hovedlinjer trækkes op. Forelæsningen følges op af dialogbaseret holdundervisning, hvor
forskellige elementer fra forelæsningen uddybes vha. en kombination af korte oplæg, løsning af opgaver i
enten plenum eller grupper samt øvelser på værkstedet eller klinikken. Herved sikres, at undervisningen
ofte går fra regel til eksempel og fra teori til praksis, hvilket gør undervisningen mere nærværende for de
studerende og øger graden af transfer. Muligheden for transfer fremmes desuden gennem inddragelse af
eksempler fra andre uddannelseselementer, inddragelse af erhvervslivet gennem foredrag og parallelle
forløb i – og evt. tværfagligt samarbejde med – uddannelseselementerne Refraktion 1.
Undervisningsevaluering foregår såvel ved løbende, uformel evaluering som ved systematisk elektronisk
midtvejsevaluering gennem et spørgeskema til individuel besvarelse. Resultatet af evalueringerne bruges
til løbende at tilpasse forløbet.
Uddannelseselementet Optik og BTV bedømmes ved en skriftlig eksamen bestående af multiple choicespørgsmål. For at forberede de studerende bedst mulig til eksamen gives undervejs eksempler på
eksamensspørgsmål.
Videngrundlag
Læringsudbyttet for Optik og BTV kan opnås gennem arbejde med den i forløbsplanen nævnte litteratur
samt med dias fra forelæsninger, udleveret materiale og stof gennemgået til holdundervisning.
Litteratur:
• Brooks & Borish: ”System For Ophthalmic Dispensing” 3rd edition. 2007. Butterworth Heinemann,
Elsevier. ISBN 13 978-0-7506-7480-5
• Essilor glashåndbog. http://www.essilorcatalogues.com/KD/KDES/
• Keirl, A & Christie, C. Clinical Optics and Refraction. 2007. Butterworth Heinemann, Elsevier. ISBN
978-0-7506-8889-5
• Walsh, G. The products we rely on – Part 1. Artikel fra Optometry Today. 2001.
• Walsh, G. The products we rely on – Part 2. Artikel fra Optometry Today. 2001.
• Walsh, G. The products we rely on – Part 3. Artikel fra Optometry Today. 2001.
• Walsh, G. The products we rely on – Part 4. Artikel fra Optometry Today. 2001.
Deltagelse i undervisningen
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Der er mødepligt til alt skemalagt aktivitet. Kravet om tilstedeværelse er opfyldt, når den studerende har
været til stede i mindst 80 % af lektionerne (opgjort i perioden fra første til sidste undervisningslektion).
Hvis fraværet er for højt mister den studerende muligheden for at deltage i semesterets eksamen, og den
studerende bruger et eksamensforsøg.
Bedømmelse
Forudsætninger: Deltagelse i mindst 80 % af undervisningslektionerne.
Tilrettelæggelse: Optik og BTV evalueres ved en individuel skriftlig eksamen bestående af multiple choicespørgsmål. Eksamen er uden hjælpemidler (på nær lommeregner samt den udleverede formelsamling) og
af 90 minutters varighed.
Evaluering: Prøven bedømmes ved intern censor, og der gives en karakter efter 7-trinsskalaen.
De endelige eksamensdatoer fremgår af lektionsplanen.
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