Frågor och svar om filformat och uppladdning
Frågor och svar kring filformat för arbetsprover/filer, och uppladdning av
arbetsprover/filer.

Filformat och uppladdning
Hur gör jag med arbetsprover/filer om jag söker till flera utbildningar?
Om du söker till mer än en utbildning vid Östra Grevie folkhögskola måste du skicka in
arbetsprover/filer för varje utbildning som du söker.
Vilken typ av filer kan jag ladda upp?
På uppladdnings sidan finns information om vilka filformat som är tillåtna.
Enskilda filer skall inte överstiga 10MB. Du kan ladda upp flera filer.
Observera att filerna måste ha ändelser (suffix) som motsvarar dess filtyp, t ex ".pdf" för PDF-filer
och ".jpg" för JPG-filer, etc.
•
•
•
•

Arbetsprover laddas upp helst som .pdf. (färgläge RGB) eller som .jpg. Tänk på att ej
lösenordsskydda pdf:n.
Du kan ladda upp valfritt antal bilder, bilagor och filmlänkar till varje uppgift.
Film ska laddas upp på YouTube eller på Vimeo (vi tar ej emot filmfiler). Välj att göra
filmen publik. OBS! Om du inte vill att filmen ska vara publik, följ stegen nedan.
Skriv in länk till filmen ("Lägg till video från Youtube eller Vimeo"). Ladda upp 3 st
skärmdumpar som beskriver filmen.
Hur skapar jag en PDF?
Om du har Microsoft Office, Adobe Creative Suite, och liknande program, så kan du välja att
"Spara som..." PDF, alternativt exportera till PDF.
Om du har Adobe Reader, så kan du välja att skapa en PDF via funktionen "Skapa Adobe PDF
online". Det är en en webbaserad tjänst med vilken du kan konvertera flera olika filtyper till PDF.
Välj Arkiv och Skapa Adobe PDF online, logga in med ditt Adobe-ID och lösenord, eller registrera
dig för ett konto. Klicka på Konvertera en fil, bläddra och välj den fil du vill konvertera. Ange de
alternativ du vill ha och klicka på Skapa PDF.
Om du har en PDF-skrivare installerad, så väljer du "Skriv ut..." för att skriva ut till PDF. Till
exempel MAC OS X har en PDF-skrivare inbyggd.
Om du inte har någon av ovanstående möjligheter, så kan du prova med detta:
PrimoPDF, www.primopdf.com
Ladda ner och installera programmet. När du vill skapa en PDF går du tillväga som om du skulle
göra en utskrift av ditt dokument, men väljer PrimoPDF (som lägger sig som ett alternativ till
skrivare) som "skrivare" i stället.
Pdf995, www.pdf995.com
Ladda ner och installera programmet. Med Pdf995 kan du kombinera flera PDF-filer.
PDF Online, www.pdfonline.com/
Du kan skapa en PDF online utan att installera något program. Du behöver skapa ett konto och
ange en mailadress dit filen skickas. Du kan skapa en PDF åt gången, och sedan lägga samman två
PDF:er till en.

FILM
Vimeo (OBS! Om du väljer Vimeo och vill att dina filmer ska vara privata så
kostar detta)
•
•
•

Skapa konto (Vimeo Basic är gratis men gör att du inte kan göra dina filmer privata).
Välj "Upload video".
Kopiera filmens url, gå in på konto du skapat för ansökan och klistra in det för det
arbetsprov som filmen gäller.
YouTube

•

På Sekretessinställningar är det viktigt att välja "Olistad" eller "Offentlig". Om du väljer
"Privat" kan vi inte se filmen.
Kopiera filmens url, gå in på konto du skapat för ansökan och klistra in det för det
arbetsprov som filmen gäller.
Hur får jag AVI- och MOV-filmer att väga mindre?
Använd ett redigeringsprogram och konvertera filen till en MP4-fil (H.264-kompression). Det finns
många gratis program på internet och här kommer några exempel.
Avidemux: avidemux.sourceforge.net
Blender: www.blender.org
HandBrake: handbrake.fr
Eller sök på Google: www.google.com/search?q=video+converter&aq=f&oq=&aqi=g10
Filändelser
Gör såhär för att se filändelser på PC: www.fileinfo.com/help/windows_show_extensions
Gör såhär för att se filändelser på MAC: www.fileinfo.com/help/mac_show_extensions
Jag ska börja ladda upp filer, men ser inte mina filer på min dator. Vad är det för fel?
På respektive utbildnings sida finns information om vilka filformat som är tillåtna. Du kan endast
ladda upp de tillåtna filtyperna.
Om du har MAC, kontrollera så att dina filer har en så kalla filändelse (filsuffix). Till exempel PDF
filer ska ha ".PDF" på slutet, och MPEG4-filer ska ha ".MP4".
Vid uppladdning får jag får felmeddelandet "html5: the upload is interrupted". Vad ska
jag göra?
Det är sannolikt ditt antivirus-program som avbryter uppladdningen. Stäng av ditt antivirusprogram och prova att ladda upp igen.
Mot slutet av uppladdningen av en fil får jag felmeddelandet "500 internal server error".
Vad ska jag göra?
Titta om du har specialtecken i din fils namn, till exempel <, >, /, * och liknande. Ta bort alla
specialtecken eller byt dem mot en bokstav eller siffra, och prova att ladda upp igen.

