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Mål för delkurs Branschspecifik försäljning och rådgivning 
Kursens syfte är att förbereda de studerande inför sin kommande yrkesroll som säljare för 

optikbranschen. Målet med kursen är att ge den studerande kunskap, färdighet och kompetens i 

kommunikation och försäljning av glasögon och kontaktlinser. Den studerande ska ha kunskap, 

färdighet och kompetens att bemöta konsumenter på ett professionellt sätt i den optiska 

verksamheten. Genom kursen får de studerande öva upp sina färdigheter i presentationsteknik. 

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskap, färdighet och kompetens i att tillhandahålla den 

kundkommunikation som krävs vid försäljning av optiska produkter och tjänster. Efter avslutat 

kursmoment ska den studerande ha goda kunskaper om att arbeta som säljare i butik och kunna 

marknadsföra produkter på ett ärligt och kompetent sätt gentemot kund. 

Mål för delkurs Kontaktlinsteknik 
Syftet med kursen är att ge förmåga att informera om kundnyttan kring olika kontaktlinser och 

kontaktlinsprodukter och kunna bistå kontaktlinsoptiker vid kontaktlinsutlämning. Målet med kursen 

är att ge kunskaper om kontaktlinser, vätskor samt de risker som är förknippade med felaktig 

hantering, färdigheter i att utföra kontaktlinsträning och kompetens i att ge konsumenten bra och 

säker rådgivning utifrån linsernas material, användningsområde, skötsel och individuella 

förutsättningar. 

Mål för delkurs Optik och produktkunskap 
Kursens huvudsakliga innehåll: Kursens syfte är att förstå sambandet mellan öga och glas för att 

kunna kommunicera den kunskapen till kund och skapa förståelse för produktens möjligheter och 

begränsningar. Målet med kursen är att ge kunskap om optik, färdighet att mäta upp och bedöma 

glasögon. Målet är att ge kompetens att svara på frågor vad gäller optik och slutprodukt samt ge 

konsumenten kvalificerad vägledning vid köp av personligt anpassade optiska hjälpmedel. 

Mål för delkurs Optikteknik 
Kursens huvudsakliga innehåll: Kursens syfte är att ge den hantverkstekniska grund som krävs för att 

kunna tillverka, serva, justera och reparera glasögon. Kursens mål är att ge kunskap om båg- och 

glasmaterialens funktion och hantering, färdighet i glasögontillverkningens olika praktiska moment 

och färdigställande av glasögon samt kompetens att avgöra när slutprodukt är av god kvalitet och 

godkänd inom gällande standard. Den studerande ska få kunskaper och färdigheter i att 

kommunicera och rådgöra om rutiner, hygienkrav och patientsäkerhet på både svenska och 

branschrelaterad engelska.  

Mål för delkurs Ögats anatomi 
Kursens huvudsakliga innehåll: Kursens syfte är att ge en anatomisk grund för att kunna tillgodogöra 

sig fortsatta studier. Detta är också en förutsättning för att kunna utföra ett kvalificerat arbete som 

säljare inom optikbranschen. Kursens mål är att ge kunskap om ögats anatomi, synfel och 

ögonsjukdomar. Kursen ger färdigheter i att utföra förberedande tester inför synundersökningen för 

att på ett adekvat sätt kunna bistå legitimerad optiker. Kursen skapar förutsättningar för en god 

kommunikation dels med kund dels med legitimerad personal.  



Mål för delkurs Synprövning avseende körkortstillstånd för behörighet i gr 1 
Kursens huvudsakliga innehåll: Kursen ger behörighet att utföra synprövning avseende 

körkortstillstånd för behörigheter i grupp 1. Kursen är godkänd av Transportstyrelsen enligt TSFS 

2010:125, 16 kap. 1§ 

Mål för delkurs Examensarbete 
Kursens huvudsakliga innehåll: Examensarbetet syftar till att ge en möjlighet till fördjupning i något 

ämne, som finns i utbildningsplanen och som är av särskilt intresse för den studerande. Målet är att 

arbetet ska innehålla egenproducerat material och att den studerande självständigt kan genomföra 

ett fördjupat arbete inom valt ämnesområde. 

Mål för delkurs LIA 1 och LIA 2 
Kursens huvudsakliga innehåll: Syftet med kursen är att skapa en möjlighet att prova på hur det är att 

arbeta inom olika sektorer av optikbranschen. Målsättningen är att varje enskild individ utifrån egna 

intresseområden ges chansen att välja en LIA-plats som bidrar till att utveckla sina tidigare förvärvda 

kunskaper, färdigheter och kompetenser. Under LIA ska den studerande praktiskt kunna tillämpa de 

teoretiska kursavsnitten som hon/han har fått lära sig i klassrummet 

 


