
OCR 
att göra om en bild med text i så 

att texten blir redigerbar.
(Optical Character Recognition)

(optisk teckenigenkänning)



Hur ska jag omvandla en bild till 
text? 

Du kan ha ett original i

• En bok, tidning

• På en webbsida

• En fil jpg eller pdf eller.. 

Fånga bilden med

• En kamera, mobiltelefon

• Skärmklippverktyget

• Skanner



Omvandling via Google
I nedanstående beskrivning kommer jag att använda

- Skärmklippverktyget

- Spara ner bildfilen

- Kopiera in den i Google Drive, vilket kräver att du har ett google-konto

- Omvandla den till text i Google Drive

- Kopiera texten till Disgen (eller Word eller till något annat ställe)



Sök rätt på din bild

Jag har hittat en webbsida med en 
intressant gård.

Här kan du istället använda en 
kamera/mobiltelefon eller skanner för 
att få tag i bilden.



Använd skärmklippverktyget finns i Windows, Tillbehör i Windows

Klicka på Nytt.



Gör texten så stor som möjligt och 
märk den



När man släpper musknappen 
fångas bilden och man får 

nedanstående bild.
Välj Arkiv, Spara som



Spara bilden på lämpligt ställe så att du senare hittar den. 

Jag lägger den i mappen Bilder.

Spara bilden på lämpligt ställe så att du senare hittar den.



Starta utforskaren

Och välj Bilder



Lägg utforskaren till vänster i 
fönstret

Windowstangenten + pil vänster lägger 
fönstret till vänster

Windowstangenten + pil höger lägger 
fönstret till höger

Windowstangenten



Google drive
Logga in på din gmail. 

Till höger klickar du på punkterna    

Välj Drive



Google Drive borde se ut ungefär 
så här



Lägg utforskaren till vänster och Google Drive till höger.

Sök upp filen i utforskaren och dra filen till Google Drive.



Så här ser det ut om bildfilen 
kommit in



Högerklicka på filen (dubbelklicka inte) och välj Öppna med   Google Dokument.



Högerklicka på filen (dubbelklicka inte) och välj Öppna med   Google Dokument.

Du får ett nytt dokument som ser ut så här:

Dubbelklicka (öppna) det nya dokumentet. Högst upp ligger bilden, längre ner finns texten.



Dubbelklicka (öppna) på det nya dokumentet. 

Högst upp ligger bilden, längre ner finns texten.

Den här texten kan du 
göra vad du vill med. 

T.ex. byta typsnitt, 
ändra färg på 

bokstäverna m.m.



Så här ser det ut när man har kopierat in texten i Disgen.

(Bilden har jag lagt i Disgen\Datamapp\DgPic klickat på Hämta)

Lars Hällstig 2019-12-03


