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Bioresursdagar 9-10 april 2018

Övningar 

Mätning av elektriska signaler 

Innehåll:

Uppgift 1.1 och 1.2 Konstgjord arm blir din egen? 

Uppgift 2.1 och 2.2 Signaler från hjärta och öga

Uppgift 3 Registrera signaler vid muskelarbete

Uppgift 4 Kan du styra någon annans hand? 

Uppgift 5.1 och 5.2 Elektriska signaler hos venus flugfälla och sensitiva

Uppgift 6 Reaktionstid

Uppgift 1 bygger på forskningsrapporter från Group Ehrsson, se www.ehrssonlab.se/
index.php

Generell information om utrustningen och uppgifterna 2-6, samt extrauppgiften

Bilder hämtade från Backyard Brains används i uppgifterna 2-6 om inget annat anges.
Uppgifterna bygger på utrustning och handledningar från företaget Backyard Brains, 
se https://backyardbrains.com/. Handledningarna inklusive instruktiva filmer finns 
fritt tillgängliga på hemsidan. Programmet ”Backyard Brains Spike Recorder” laddas ner 
utan kostnad till uppgifterna 2-6. 

För att starta registreringar och göra inspelningar via dator:

Välj ikonen längst upp till vänster och testa vilken av portarna som fungerar att ansluta 
till. När utrustningen för en viss undersökning är ansluten dyker det upp en specifik ikon 
i raden överst till vänster. Klicka på denna för att starta mätningen. 

Inspelning av registreringar med programmet ”Backyard Brains Spike Recorder” görs 
genom att trycka på den röda inspelningsknappen uppe till höger. Visning på dator av den 
inspelade filen görs via programmet Audacity där också beräkningar av tider kan göras. 

Det är något enklare att använda iPad eller mobil än dator. 
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Uppgift 1
Konstgjord arm blir din egen?

I denna övning finns möjlighet att göra två varianter som båda innebär att du får testa 
om en konstgjord arm kan upplevas som den egna armen. Det är inte någon garanti att 
alla försökspersoner upplever illusionen. 

Försök 1.1

Material
Pappskiva, sjal, konstgjord arm (kan t.ex. inköpas 
på Buttericks), två penslar

Instruktion
Använd en pappskiva som skärm så att försöks-
personen inte kan se sin egen hand, men ser 
den konstgjorda handen. Lägg en sjal över axeln 
och armarna så att enbart händerna är synliga. 
Den konstgjorda handen placeras ca 12 cm ifrån 
och parallellt med den riktiga handen. Det ska 
antingen vara två högerhänder eller två vänster-
händer. Se bilden till höger, men händerna ska 
placeras närmare kroppen så de döljs bättre av 
pappskivan. 

Försöksledaren använder två penslar och stryker samtidigt med 
penslarna i jämn takt (1-2 sekunder mellan varje penseldrag) över an-
tingen pekfingrarna eller långfingrarna på både försökspersonen och den konstgjorda 
handen. Upprepa under 2 minuter. Försökspersonen ska inte fokusera alltför mycket 
på den konstgjorda handen eller på den egna, men ska hela tiden hålla den konst-
gjorda handen inom synfältet. Prata gärna under tiden, berätta något eller diskutera 
för att till viss del dra försökspersonens uppmärksamhet från den konstgjorda armen. 
Be därefter försökspersonen beskriva sin upplevelse: 

1. Upplevde försökspersonen att den konstgjorda handen/armen blev en del av den 
egna kroppen? 

2. Hur länge kvarstod i så fall upplevelsen? 

3. Hur kändes den riktiga handen/armen? 

Kommentar: 
Försöket kan också göras utan pappskiva, med båda händerna synliga för försöks-
personen, men det kan vara svårare än i försöket ovan att uppleva den konstgjorda 
handen som sin egen. 
Enligt de vetenskapliga försök som gjorts brukar försökspersoner ofta uppleva att den 
den konstgjorda handen ersätter den riktiga handen om man använder en skärm som 
döljer den riktiga handen, men de upplever att de har två händer (den konstgjorda 
och den motsvarande riktiga) om båda händerna är synliga. 

Den konst-
gjorda armen 
och handen.

Den riktiga 
armen och 
handen.

Foto: Bioresurs
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Försök 1.2

Material
Papplåda med hål för en arm på kortsidan och ett litet hål på ovansidan (se bild), sjal, 
konstgjord hand*, träpinne, bitar av kardborreband**
* Den konstgjorda handen kan tillverkas av en tunn plasthandske som stoppas med hud-
färgade nylonstrumpor eller bomull. Helst bör handen vara hudfärgad för att i möjligaste 
mån efterlikna en riktig hand. En finger på den konstgjorda handen ska vara rörligt.
** Kardborreband kan användas för att förbinda både det riktiga och det konstgjorda 
fingret med en träpinne. 

Instruktion
Arrangera försöket enligt bilden. Den riktiga armen/handen placeras i papplådan, 
osynlig för försökspersonen. Pekfingret sticks in i ringen av kardborreband som för-
binder fingret med kardborrebandet på träpinnen. Träpinnen sticks upp genom ett 
litet hål i lådans tak och förbinds med hjälp av kardborreband med pekfingret på den 
konstgjorda handen. Arrangemanget ska ge möjlighet för försökspersonen att koordi-
nera rörelsen av pekfingret med rörelsen av det konstgjorda pekfingret. 
Försökspersonen ska nu omväxlande lyfta och sänka pekfingret i jämn takt så att 
fingret på den konstgjorda handen följer med. Upprepa rörelsen med 1-2 sekunders 
intervall under 2 minuter. 

Resultat
Be försökspersonen beskriva sin upplevelse: 

1. Upplevde försökspersonen att den konstgjorda handen/armen blev en del av den 
egna kroppen? 

3. Hur länge kvarstod i så fall upplevelsen? 

2. Hur kändes den riktiga handen/armen? 

Referenser 
1. Referenser till artiklar finns på: Group Ehrsson, www.ehrssonlab.se/index.php
2. The Illusion of Owning a Third Arm. Arvid Guterstam, Valeria I. Petkova, H. Henrik Ehrsson. Brain, 
Body and Self Laboratory, Department of Neuroscience, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden. 
PLoS ONE. www.plosone.org. February 2011, Volume, 6, Issue 2, journals.plos.org/plosone/article/
file?id=10.1371/journal.pone.0017208&type=printable
3. The Onset Time of the Ownership Sensation in the Moving Rubber Hand Illusion. Andreas Kalck-
ert and H. H. Ehrsson. Front Psychol. 2017 Mar 10
4. Touching a rubber hand: feeling of body ownership is associated with activity in multisensory 
brain areas. H. Henrik Ehrsson, Nicholas P. Holmes and Richard E. Passingham J Neurosci. J Neu-
rosci. 2005 Nov 9; 25(45): 10564–10573.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1395356/
5. Kan du få din näsa att kännas längre? 
Se www.youtube.com/watch?t=2&v=A1BVp5aivtA
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Uppgift 2
Signaler från hjärtat (EKG) och mätning av potential-
skillnader i ögonen 

Med utrustningen Heart and Brain (EEG/EKG) SpikerShield Bundle kan du titta på och 
registrera de elektriska signalerna från ditt hjärta (EKG) och din hjärna. 

Försök 2.1 Mätning av EKG
Ett diagram som visar elektriska signaler från hjärtat ger nor-
malt ett karaktäristiskt mönster, se bild. I det här försöket kan 
EKG registreras under olika försöksbetingelser. 

Material  
Heart and Brain SpikerShield Bundle, självhäftande elektroder, 
dator med programmet Spike recorder och anslutande ledningar.

Instruktion
Placera en självhäftande elektrod på vardera handlovens insi-
da, samt en elektrod på ena handens ovansida. 
Anslut kablarna till Heart and Brain SpikerShield Bundle, till de 
tre självhäftande elektroderna (de båda röda krokodilklämmor 
till elektroderna på handlederna och den svarta till elektroden på 
handens ovansida) och till datorn. Se bild till höger.
Registrera de elektriska signalerna från hjärtat med programmet 
Spike recorder. Du kan spela in en registrering för att titta på i 
efterhand och jämföra hjärtfrekvensen under olika förhållanden.

Undersök om hjärtfrekvensen varierar beroende på:
1. fysisk aktivitet. Hur snabbt sker återhämtningen?
2. personliga skillnader. 
3. om man håller andan eller andas snabbt.
4. om man står upp respektive ligger ner.

Kanske kan man också få en effekt på hjärtverksamheten
5. om man dricker kaffe.
6. om man håller ena handen i isbad (OBS! Flytta upp båda elek-
troderna från handlederna till underarmarna för att de inte ska 
hamna under vattnet)
7. genom dykreflexen. Se instruktion i ”Activate your Sympathetic Nervous System”

Kommentar
För att minimera brus: Sitt helt stilla med händerna i knät under mätningen. Programmet 
fungerar bäst med batteridriven dator. Växla elektroderna på handlederna om kurvan 
syns upp och ner. Gör inspelningar med programmets röda knappen uppe till höger.  

Referenser
1. Beskrivning av utrustning och instruktionsfilm: 
https://backyardbrains.com/products/heartAndBrainSpikerShieldBundle
2. Se animation från Wikipedia: 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elektrokardiografi#/media/File:ECG_principle_slow.gif

EKG (https://backyardbrains.com/pro-
ducts/heartAndBrainSpikerShieldBundle)

Illustration:SinusRhythmLabels.png
Author Created by Anthony Atkielski, 
Wikipedia
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Försök 2.2 Mätning av ögats potential 
Det finns en potentialskillnad i ögat eftersom främre delen av ögat är mer positivt än 
den bakre delen. Det innebär att det går att registrera ögonrörelser. 

Material
Heart and Brain SpikerShield Bundle, självhäftande elektroder, eventuellt pannband och 
kontaktgel, dator med programmet Spike recorder och anslutande ledningar.

Instruktion
Placera en självhäftande elektrod på tinningarna  till vänster och höger  eller använd 
pannbandet med positionerna märkta med 1 i figuren till höger för att registrera ögo-
nens rörelser i sidled. I position märkt med 2  registreras ögonens rörelser i höjdled. 
Referenselektroden fästs på skallbenet bakom örat. 
• Hur ser registreringen av ögats potential ut om du rör ögonen åt vänster respektive 

åt höger? 
• Hur ser registreringen av ögats potential ut om du rör ögonen i höjdled? 
• Hur registreras blinkningar? 
• Förändras signalen beroende på om ögonen hålls öppna eller slutna?

Kommentar
Filmen som ingår i instruktionen https://backyardbrains.com/experiments/EOG visar 
hur mätningarna görs och hur resultatet av undersökningarna blir. 

Referens
Eye Potentials (The EOG): https://backyardbrains.com/experiments/EOG
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(Försök 2.3 Mätning av EEG)

I det här försöket handlar det om att mäta nervcellernas aktivitet i hjärnan och spe-
cifikt gäller det aktivitetet i syncentrum. När ögonen är öppna registreras en mängd 
olika synintryck som blir synliga som ett brus. När ögonen är slutna genereras lång-
samma, tydliga alfavågor. Det är inte särskilt lätt att få tydliga resultat vid registrering-
en av nervcellernas aktivitet i hjärnan.  

Material  
Heart and Brain SpikerShield Bundle, självhäftande elektroder, pannband med elek-
trodanslutningar, kontaktgel, dator med programmet Spike recorder och anslutande 
ledningar

Instruktion
Pannbandet placeras så att elektrodknapparna hamnar över syncentrum i nackloben. 
Det krävs god kontakt mellan huden och elektrodknapparna. Använd därför en klick 
med gel för att underlätta impulsöverföringen. Placera därefter en självhäftande elek-
trod på skallbenet bakom örat. 
Kablarna kopplas enligt bilden. 
Testa att omväxlande öppna och sluta ögonen. 

Kommentar
När ögonen är öppna visar progrmmet en kurva med svaga signaler, täta, små oregel-
bundna svängningar kring ett medelvärde. Om man sluter ögonen kan man förvänta 
sig att amplituden på svängningarna blir större. Vi ser alfavågor med större amplitud. 
Det kan tyckas vara en paradox att när intrycken till hjärnans syncentrum är färre blir 
amplituden på kurvan större. Mer om detta finns att läsa i instruktionen från Backy-
ard brains. 

Effekten av att öppna och stänga ögonen är inte särskilt lätt att se. Det kan handla om 
svårigheten att få god kontakt mellan huden och elektrodknapparna på pannbandet. 
Om försökspersonen har kraftig hårväxt blir det svårare att registrera de elektriska 
signalerna från hjärnan. 

För att reducera brus, ställ in power line noise notch filter på 50 Hz och general band-
pass filters från 1-100 Hz

Referenser
EEG-Record from the Human Brain: https://backyardbrains.com/experiments/eeg

Eyes open
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Uppgift 3
Registrera signaler vid muskelarbete
I den här övningen kan du registrera elektriska signaler, elektromyogram (EMG), när  
muskler arbetar antagonistiskt. Utrustningen, 2-Channel Muscle SpikerBox, har två 
kanaler och kan samtidigt registrera den elektriska aktiviteten när två muskler arbetar. 

Material  
2-Channel Muscle SpikerBox, självhäftande elektroder, dator med programmet Spike 
recorder och anslutande ledningar

Instruktion
Testa exempelvis:
1. elektriska aktivitetet för en specifik muskel, exempelvis biceps. Se Experiments: 
Record Electricity from Your Muscles! 
2. elektriska aktiviteten för antagonistiskt verkande muskler, t.ex. när omväxlande 
biceps och triceps kontraheras. Placera två självhäftande elektroder på den böjmuskel 
som ska testas och två elektroder på motsvarande sträckmuskel. Placera två självhäftande 
elektroder på lämplig plats som referens. På bilden till höger där biceps och triceps testas är 
de placerade på handens utsida. Anslut kablarna till elektroderna och till datorn. Klicka på 
den fjärde ikonen högst upp från vänster. Mer instruktioner finns på Flexion and Extension: 
RecordYour Antagonistic Muscles 
3. armhävningar. Blir det någon skillnad i förhållande till uppgift 2? Läs mer i instruk-
tionen från Backyard Brains. 
4. att bryta arm med en annan person. Placera två  självhäftande elektroder på bi-
cepsmusklerna hos de båda personerna. Den person vinner som klarar att hålla uppe 
muskelaktiviteten längst. 
5. isometrisk kontraktion (statisk träning, muskelns längd är konstant medan den 
arbetar). Föreslå hur en sådan mätning kan göras. (Visa till exempel hur en muskel 
successivt tröttas genom att belasta med en tyngd som hålls i en utsträckt hand eller 
genom att använda en handdynamometer. Ta reda på vilken muskel som arbetar.) Se 
Experiments: EMGs during Muscle Fatigue.
6. koncentriskt muskelarbete (muskeln förkortas) och excentriskt muskelarbete (mus-
keln förlängs samtidigt som den arbetar).  
7. olika antagonistiska muskler.

Se instruktion och film för följande experiment: 
https://backyardbrains.com/experiments/muscleSpikerBox
8. Testa vilka muskler som styr fingrarnas rörelser. Vilken muskel gör så att pekfingret 
och kan röras i sidled? Vilken muskel gör så att pekfingret kan höjas och sänkas. 
Placera de båda elektroderna som är fästade på glasspinnar enligt bilden. Använd gel 
för att förbättra kontakten mellan hud och elektrod. Anslut ledningarna till de båda 
elektroderna, samt till jord. Se Experiments: Muscle Action Potentials.

Referenser 
Record Electricity from Your Muscles! https://backyardbrains.com/experiments/mus-
cleSpikerbox
Flexion and Extension: RecordYour Antagonistic Muscles, https://backyardbrains.com/
experiments/muscle2chspikerbox
EMGs during Muscle Fatigue https://backyardbrains.com/experiments/fatigue
Muscle Action Potentials, https://backyardbrains.com/experiments/muscleactionpotential
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Uppgift 4
Kan du styra någon annans hand? 

Försöket visar att när musklerna kontraheras i armen hos en person så kan elektriska 
signaler överföras till en annan person som reagerar med att handen rycker till utan 
att kunna kontrollera rörelsen. 

Säkerhet
Observera att det är farligt att placera elektroderna på halsen eller bröstkorgen efter-
som strömmen är tillräckligt stark för att ge muskelkontraktioner. Experimentet är inte 
lämpligt att göra på egen hand för elever på grundskolan. Även gymnasieelver bör 
handledas av en vuxen person. Det som fungerar bäst är att styra rörelser av handen 
hos en annan person. Muskler/nerver i andra delar av kroppen är antingen svårare att 
kontrollera eller också är det olämpligt av säkerhetsskäl.  

Material
TENS unit with modified cable for interfacing with Muscle Spikershield.
Arduino with Pre-Loaded Code.
Muscle SpikerShield that mates with Arduino
1x Orange Muscle Electrode Cable with 3 Alligator Clips (Red, Red, Black)
9 volts batteri
100x elektroder

Instuktion
Följ instruktionen i handledningen Advanced NeuroProsthetics: Take Someone´s Free Will
Montera enligt bilderna. 

Referens: 
Film och instruktion: Advanced NeuroProsthetics: Take Someone´s Free Will, 
https://backyardbrains.com/experiments/humanhumaninterface

Montering av elektroder 
hos den som styr den 
andres rörelser.

Montering av elektroder 
hos den vars nerver/
muskler styrs.

Instruktionsfilmen 
visar hur en person 
styr rörelser hos en 
annan person. 

TENS device: Ställ in max 10 Hz 
och  ~50-80 ms pulse duration.
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Uppgift 5  Mäta elektriska signaler hos växter
Kan växter skicka elektriska signaler som vi kan mäta? Här undersöker vi två växter, 
venus flugfälla och sensitiva, som båda reagerar snabbt på yttre stimuli. 
 
1. Venus Fly Trap
Venus flugfälla växer i näringsfattiga våtmarker och kommer ursprungligen från North 
och South Carolina. Den hör till familjen sileshårsväxter. Om en liten insekt hamnar i 
bladfällan och upprepade gånger rör vid känselhåren kommer fällan att slutas och in-
sekten stängs inne. Enzymer från bladet bryter sedan ner insekten och växten kan på 
så sätt tillgodogöra sig kväveinnehållet i insektskroppen. I det här försöket kommer vi 
att efterlikna rörelserna hos en insekt samtidigt som vi mäter de elektriska signalerna. 

Material
Plant SpikerBox och tillhörande material enligt bilden till höger, 
spike recorder, Venus flugfälla

Instuktion
Följ instruktionen på https://backyardbrains.com/experi-
ments/Plants_VenusFlytrap. Här finns ett utmärkt bildmaterial 
tillsammans med instruktioner som visar hur försöket sätts upp 
och genomförs, samt en instruktionsfilm. 
Det kan ibland vara svårt att få en reaktion från flugfällebladen. 
Välj som varken är för gamla eller för unga.

Resultat

Referens:
Venus Flytrap Electrophysiology: https://backyardbrains.com/experiments/Plants_Ve-
nusFlytrap

2. Sensitiva (Mimosa pudica)
Sensitiva regerar genom att fälla ihop sina blad om man rör vid bladen. Motera elektro-
derna och vänta sedan tills bladet reser sig igen innan signalen registreras. Bilder med 
instruktioner, samt en instruktionsfilm finns på Sensitive Mimosa Pudica Electrophysio-
logy: https://backyardbrains.com/experiments/Plants_SensitiveMimosaPudica

3. Advanced Plant Electrophysiology: Control the Behavior of One 
Plant with Another’s
En mer avancerad uppgift är att styra rörelser hos sensitiva genom signaler från en helt 
annan växt, venus flugfälla. Se bilder med instruktioner, samt instruktionsfilmer på 
https://backyardbrains.com/experiments/Plants_plantplantcommunicator
På Backyard Brains startsida ligger också ett Tedtalk från april 2017 som visar detta försök.

Foto: Venus flugfälla (Dionaea 
muscipula): Noah Elhardt, 
Wikipedia Commons

Foto sensitiva (Mimosa 
pudica):  Emoke Dénes 
Wikipedia Commons

Signalerna som registreras kan se 
ut som på bilden till vänster. (Foto 
från experiment som genomförts av 
Pedro Ribeiro)
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Uppgift 6 Mäta reaktionstid

När försöksledaren trycker ner en knapp på utrustningen genereras en ljus eller 
ljudsignal. Försökspersonens uppgift är att böja armen så snabbt signalen uppfattats. 
Ljus eller ljudsignalderna upprepas tio gånger med oregelbundna mellanrum. Reak-
tionerna spelas in och reaktionstiden mäts.

Material
Muscle SpikerBox, Reaction Timer, tillhörande kablar, mobil eller dator

Instuktion
Följ instruktionen på https://backyardbrains.com/experiments/EMGReactionTimer. 
Montera enligt nedan.

Resultat

Referenser
How Fast can Your Body React? https://backyardbrains.com/experiments/EMGReac-
tionTimer
How Fast Your Brain Reacts To Stimuli. Traditionell mätning av reaktionstid med linjal: 
https://backyardbrains.com/experiments/reactiontime

0,493 sekunder

Signal

Reaktion

Bilden visar en inspelning på PC. Mät-
ningen visar att det tog 0,493 sekunder 
mellan signalen och reaktionen.


