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I. Räkna organismer som växer på VIRTUE-skivor med hjälp av ImageJ 
(Manuellt) 

Sally Soria-Dengg, GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel 
Düsternbrookerweg 20   24105 Kiel, Germany 

 
 

1. Ladda ner en version av Fiji ImageJ som är kompatibelt med operativsystemet på din dator 
från den här websiten: https://imagej.net/Fiji/Downloads 

 
2. Öppna programmet Fiji och du ser verktygsfältet under menyraden. 

 

 
3. Öppna bilden genom att klicka File – Open. Alternativt så kan du bara dra och 

släppa filen i verktygsfältet. 
 

Som ett exempel har vi en bild på en skiva täckt av havstulpaner som är spridda 
fläckvis över skivan. Vi vill nu räkna de individuella havstulpanerna på skivan. 

 

 
 
 

4. Först, ställ in skalan. Klicka på “Straight” i 
verktygsfältet (svarta pilen) och rita en rät linje på en 
referensskala på din bild. Det kan vara en linjal eller ett 
mynt som ligger bredvid skivan på bilden. I exemplet, 
ritas en rak linje (gula pilen) tvärs över skivan eftersom 
detta är en känd sträcka på 8,5 cm. 

https://imagej.net/Fiji/Downloads
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5. Klicka på Analyze – Set Scale i menyfältet. En dialogruta kommer fram. Fyll i 
lämplig information.  

 

I vårt exempel är den kända sträckan 8,5 cm och enheten är “cm”. Markera Global 
om flera bilder skall analyseras och alla skivorna är i samma storlek och avbildats 
vid samma förstoring. Global innebär att samma skala kommer användas för alla 
bilder och man behöver då bara ställa in skalan för de följande bilderna. Tryck OK. 

 
6. Förbered bilden för analys. Välj “Oval” (svart pil) i verktygsfältet och rita en cirkel 

runt skivan (gul pil) runt skivan. 

 

 
7. Reducera bakgrunden. Välj Image – Crop. 

 

Beskuren bild 
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8. Rita ett rutnät över skivan och ställ in skalan för rutnätet. Analyze – Tools – Grid. 
 

Lägg ett rutnät ovanpå bilden 
genom att välja “Lines”. 
Justera storleken på rutorna 
genom att skriva in rätt 
värden i dialogrutan. Här är 
två exempel på olika skalor på 
rutnät (“grid”). Den övre 
bilden visar rutor på 1.0 cm^2 
(cm2) och den under rutor på 
0.5 cm^2 (cm2). 

 

Storleken på rutorna beror 
på storleken och 
fördelningen av 
organismerna på skivan. Om 
organismerna är stora de är 
mer fläckvis fördelade, skall 
rutorna göras större 

 
 
 
 
 

I vårt exempel skall vi använda den mindre skalan eftersom det också finns pyttesmå 
havstulpaner på skivan.  

 
9. Tilldela nummer till rutorna starta från övre vänstra hornet och gå åt höger. Vid 

slutet på varje rad, börja om från vänster på nästa rad. (Detta bör göras på en 
separat bild och inte direkt i ImageJ). I vårt exempel har vi 127 rutor i rutnätet där 
var och en mäter 0.5 cm^2 (cm2). 

 
 



4  

10. Bestäm vilka och hur manga rutor du skall räkna genom slumpmässigt urval. (Se 
guiden om “Avgöra hur många rutor som skall räknas i rutnätet”). Räkna 
åtminstone 10 % av det totala antalet rutor. I vårt exempel skall räkna minst 13 
rutor. 
 

11. Klicka på Plugins – Cell Counter – Cell Counter. Ett cellräkningsfönster 
visas. 

 

Välj Add för att ställa in antalet räknare. Du behöver en för varje ruta du skall 
räkna. (Exempel: Välj Add tills du har 13 “Types”). 

 
12. Innan du räknar, välj Initialize. Klicka på Type 1 och börja räkna den första 

slumpvalda rutan genom att klicka på organismerna i rutan en och en. Varje klick 
räknas som en organism och siffran i ”Type 1” ökar för varje klick. 

 

När första rutan är klar, klicka på Type 2 och fortsätt som ovan. Varje räknare 
tilldelar en olikfärgad siffra till varje räknad ruta. Fortsätt tills du räknat ett 
representativt urval av rutor. 



 

13. Lägg ihop siffrorna för alla de räknade rutorna. (Bestäm om du räknat tillräckligt 
många rutor för att få ett representativt urval av din skiva. Räkna fler är bättre än 
att räkna för få.). I vårt exempel är det totala antalet havstulpaner 71. 

 
14. Beräkna den total arean av rutorna du räknat. I vårt exempel räknade vi13 rutor, 

var och en med en yta på 0.5 cm^2 (cm2). Vi räknade alltså en yta på 6.5 cm^2 (cm2) 
(13*0,5). Vår skiva har en total yta på 56.74 cm^2 (cm2). 

 
För att beräkna det totala antalet havstulpaner på skivan: 

 
(71 individer / 6.5 cm^2)   x   56.74 cm^2 (cm2) = 620 individer 

 

15. Upprepa proceduren om du vill räkna en annan art.  
 

Problemlösning: 
 

1. Om organismerna på skivan är för små för att ses ordentligt, kan man zooma 
genom att trycka “+” på tangentbordet. Storleken på rutnätet håller sig konstant. 
För att zooma ut igen tryck “-“. 

 
2. Om du räknat fel, klicka på den felräknade räknaren och klicka “Delete” tills alla 

felpunkterna är borta. Om du lagt till för många räknare, klicka “Remove” på de 
överflödiga. 

 
3. Organismer som ligger på en linje i rutnätet kan man välja om man skall räkna eller inte.  

Var bara konsekvent med hur du gör för alla rutor och arter. 
 

 
 

v. 012018 Contact: sdengg@geomar.de 
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