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Att förbereda en bild tagen genom mikroskop för analys i ImageJ är inte lika enkelt 
som för en enkel bild tagen med en handhållen kamera. Oftast är synfältet i ett 
stereomikroskop begränsat till en mycket liten del av skivan, till och med vid de 
lägsta förstoringsgraderna. Den här guiden hjälper eleverna med att göra bilder av 
hög kvalitet genom stereolupp och hur de kan analysera bilderna med ImageJ.  
Du kan använda en mikroskopkamera eller en smartphone monterad på ett 
stereomikroskop. 

 
1. Det viktigaste att göra är att fotografera en referensskala, som senare kan 

användas i analysen av bilderna. Placera skivan under stereomikroskopet. Se till 
att skivan är helt nedsänkt i vatten. Välj vilken förstoring du vill fotografera 
skivan med och fokusera korrekt.  

 
2. Flytta undan skivan från mikroskopet. Placera ett kalibreringsinstrument under 

mikroskopet, utan att ändra förstoringen och fokusera. För detta krävs ett 
särskilt instrument, men sådana (professionella) är väldigt dyra, men för skolor 
finns det billiga alternativ som t.ex. Motic 4-dot ”Calibration slide” som kostar 
ungefär 300 kr eller en kalibrerings-slide från AmScope för ungefär 250 kr.  
 

3. Ta en bild på en referenspunkt (reference dot) (Motic) eller mikrometerskala.  
 

4. Utan att ändra förstoring, lägg tillbaka skivan under mikroskopet och ta bilder på 
slumpmässiga punkter på skivan. Ta åtminstone 20 olika bilder. På grund av den 
höga förstoringen är systematisk randomisering ganska svårt. Beroende på 
förstoring, synfältet är oftast i storleksordningen µm2. 
 

5. När du analyserar bilden med ImageJ, sätt skalan med hjälp av bilden på 
kalibreringsskalan. Sätt skalan till den kända skalan. Klicka på “Global”. 

 
6. När skalan är inställd, ladda in bilderna du vill analysera. Vidare kalibrering är 

inte nödvändig.  
 

7. Ladda in en bild på skivan du vill analysera. Gör de nödvändiga förberedelserna 
av bilden. Klicka på Analyze – Tools – Grid. 

 
8. Ställ in “grid size” till en lämplig storlek på rutorna beroende på storleken av 

organismerna på bilden. Räkna individer i en ruta. (Se guide Biofilms and 
Biodiversity and the “ImageJ” Software av Adam Frederick).  
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