
Förslag på ny PPL-fråga 
Denna	  blankett	  är	  avsedd	  att	  användas	  för	  att	  skicka	  förslag	  på	  frågeställningar	  som	  	  

kan	  användas	  under	  den	  teoretiska	  examinationen	  till	  privatflygarcertifikat	  PPL.	  

Förnamn Efternamn 

Telefon E-post

Organisation Certifikat 

Kategori av luftfartyg:    Flygplan    Helikopter 

Ämne: 

010 Luftfartssystem och säkerhetsstandarder 

020 Luftfartyg generellt 

031 Vikt och balans 

032 Prestanda flygplan 

033 Färdplanering 

034 Prestanda helikopter 

040 Människans förutsättningar och begränsningar 

050 Meteorologi 

060 Navigation 

070 Operativa procedurer 

081 Flygningens grundprinciper flygplan 

082 Flygningens grundprinciper helikopter 

090 Flygradiotelefoni 

Referens i måldokumentet 

Fråga 
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Svarsalternativ A 
(Korrekt svar) 

Svarsalternativ B 
(Felaktigt svar) 

Svarsalternativ C 
(Felaktigt svar) 

Svarsalternativ D 
(Felaktigt svar) 

Bakgrund till varför alternativ A är korrekt och varför B, C och D är fel, med referens till regelverk eller litteratur 

Checklista 

Referensen till måldokumentet är korrekt 

Frågan är relevant för examination i PPL-teori, med hänsyn tagen till måldokumentet 

Kunskapsnivån är relevant för examination i PPL-teori, med hänsyn tagen till måldokumentet 

Innehållet i frågan är odiskutabelt och okontroversiellt 

Frågan är inte formulerad med avsikten att lura eleven 

Det korrekta svaret är lätt att identifiera för någon som innehar kunskapen 

Frågan innehåller inte dubbelnegationer 

Frågan innehåller inte absoluta begrepp om det inte är nödvändigt (ex alla, ingen, alltid, aldrig etc) 

Frågan kräver inte kunskaper från flera olika ämnen 

Det är möjligt att lösa frågan med den givna informationen utan att anta något 

Det är möjligt att lösa frågan utan att läsa svarsalternativen 

Frågan innehåller inte svarsalternativ av typen ”alla alternativ är rätt”/”Inget alternativ är rätt” 

Frågeformuleringen och terminologin är otvetydig, tekniskt och grammatiskt korrekt 

Frågan går att lösa inom rimlig tid 

Svarsalternativen överlappar inte varandra 

Svarsalternativen är ungefär lika långa 

Transportstyrelsen garanterar inte att hela, eller delar av, den föreslagna frågan tas i bruk till examination. 
Transportstyrelsen förbehåller sig rätten att acceptera, förkasta och/eller ändra på frågan eller svarsalternativen 

Transportstyrelsen kräver inte att du anger kontaktuppgifter i denna blankett. Om du uppger kontaktuppgifter ges 
Transportstyrelsen möjlighet/tillåtelse att kontakta dig för ytterligare information rörande frågan om detta krävs. 

Skicka till: flygutbildning@transportstyrelsen.se som pdf, eller 
Transportstyrelsen, SE-601 73 Norrköping, Sweden  
Internet: www.transportstyrelsen.se 
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