
 
 
Instruktion för teoriansvarig vid flygskola 
 
Tanken med denna instruktion är att man ska ha en lättläst hjälp till handhavandet i PEXO.  
Instruktionen riktar sig till teoriansvarig vid flygskola och innehåller följande: 
 
• Hur man markerar genomfört godkänt skolprov i PEXO för enstaka elever 
• Hur man markerar genomfört godkänt skolprov i PEXO för flera elever 
• Hur man kontrollerar resultat och syllabusreferenser till felaktiga svar på enskilt prov 
 
 
Om det dyker upp frågor som inte täcks av instruktionen går det bra att kontakta följande 
personer: 
 
Flyginspektör 
Toni Reuterstrand 
toni.reuterstrand@transportstyrelsen.se 
011-415 22 74 
 
Administratör 
Therese Lettborn 
Therese.lettborn@transportstyrelsen.se 
011-415 23 39 
 
Lycka till! 
 
Mvh 
Toni Reuterstrand 
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Markering av godkänt skolprov för enskild elev  
 
1. Logga in på www.teoriexamination.transportstyrelsen.se med ditt användarnamn och lösen 
 

 

http://www.teoriexamination.transportstyrelsen.se/�


2. Använd plustecknen för att klicka ner till Users – Sort by role – Elev. Klicka på ”elev” 
 

 



3. Ni får nu upp alla elever som tillhör er skola. Använd sökfältet högst upp om ni vill söka på en specifik elev. Klicka sedan på status på den 
elev som är aktuell. 
 

 

Sökfält 

Statusknapp 



4. Nu kommer elevens statusbild fram, där kan ni se vilken examination eleven är registrerad på samt hur elevens skrivningar ser ut. För att 
registrera godkänt skolprov klicka först på knappen ”Config” på det ämne eleven skrivit skolprov i. 
 

 



5. I rutan som kommer upp, klicka på ”School test” 
 

 



6. Markera sedan godkänt skolprov genom att klicka på rutan ”School test passed”. Bekräfta detta val i rutan som kommer upp och fyll i 
resultatet på provet. Avsluta med att klicka på ”Save user” 
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Markering av godkänt skolprov för flera elever 
 
1. Logga in som vanligt och klicka dig fram till Examination management – Schooltest allocator 
 

 
 
2. Välj vilken licens och ämne som eleverna har skrivit och klicka ”search” så kommer det upp en lista på elever. Välj sedan de skolprov som ska 
godkännas och klicka i rutan längst till höger för att få en bock. Klicka sedan på ”allocate” så är dessa skolprov klara. 



Kontroll av resultat samt syllabusreferenser till skrivna prov 
 
1. Använd plustecknen för att klicka ner till Users – Sort by role – Elev. Klicka på ”elev”. Sök upp aktuell elev och klicka på status. Där återfinns 
resultaten för eleven. 
 
2. För att se felaktiga svar med syllabusreferenser klicka på pdf-ikonen till aktuellt prov. 
 

 



3. I rutan som kommer upp markera ”Examination-Results overview” och klicka på Print PDF.  
 

 
4. I dialogrutan ”Filhämtning” välj ”Öppna”. 

     
5. Rapporten som kommer upp innehåller referenser till de frågor eleven haft.  


