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Vi vet att djur har känslor och känner smärta, och att många djur är intelligenta och 
medvetna. Ekonomiska intressen, nöjen och traditioner styr människans handlande, och på 
grund av människans levnadssätt far många djur illa i dagens samhälle. De används av 
människan i kommersiella syften och till forskning, och drabbas dessutom både som individer 
och arter hårt av miljö- och habitatförstöring orsakade av människan. För att kunna förbättra 
deras levnadsvillkor är det viktigt att förstå hur de tänker, känner och upplever världen. Djur 
har själva ingen som helst möjlighet att påverka sin situation, utan är helt utlämnade till 
människans inställning, och hennes handlande är avgörande för deras välfärd.  
 
 
Kognition kan enklast beskrivas som högre mentala förmågor. Egenskaper som tillskrivs 
högre mentala förmågor är bl.a. kreativitet, självmedvetande, bra minne, att kunna uppfatta 
och förstå andras motiv, förståelse av grammatik och symboler samt förmågan att imitera. 
Kognition delas ofta upp i intelligens och medvetande, men det finns ingen tydlig gräns 
mellan dessa. Medvetande ses som en mer komplex form av kognition än intelligens, och 
innefattar subjektiva upplevelser. Problemen med att mäta kognition, framför allt de 
egenskaper som rör medvetenhet, är att dessa förmågor är svåra att bevisa genom 
vetenskapliga experiment. Många forskare anser att medvetenhet inte kan definieras på ett 
sådant sätt som behövs för en vetenskaplig undersökning, då det är omöjligt att skaffa 
objektiva bevis på en subjektiv erfarenhet.  
 
 
Att studera kognitiva förmågor 
 
Intelligens anses ofta finnas hos arter som har stor hjärna i förhållande till kroppsvikt, är 
långlivade samt sociala. De har utvecklat ett behov av att minnas information och 
kommunicera, eftersom de behöver information om sin omgivning, både den sociala och den 
fysiska. Långlivade djur upplever troligtvis förändringar i miljön i högre utsträckning, och har 
därför ett större behov av att kunna anpassa sig och därför hitta lösningar på nya problem. 
 
Ett vanligt sätt att mäta intelligens är förmågan att lösa nya problem. Intelligens definieras av 
många forskare som flexibilitet, en förmåga att anpassa sig till nya situationer, och kan 
demonstreras genom ett djurs förmåga att lösa ett problem som vanligtvis inte ingår i dess 
naturliga beteenderepertoar. För att testa djurs intelligens, har även metoder som hastigheten 
med vilken djur lär sig samt deras minneskapacitet använts.  
 
Metoder för att testa medvetenhet är svåra att utveckla. De som föreslagits är bl.a. hur olika 
arter förhåller sig till sin egen spegelbild, studier av imitation samt beteendet att bedra 
artfränder. För att vara kapabel att förse en annan individ med falsk information för att själv få 
en fördel, måste man ha en förståelse för vad en annan individ vet och inte vet, och detta 
beteende har därför föreslagits som ett bevis på medvetenhet.  
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Studier och diskussioner kring kognitiva förmågor har ofta rört primater, då det har varit en 
allmän uppfattning att de i egenskap av människans närmaste släktingar är mer intelligenta. 
Samma metoder som använts till primater, har sedan ofta använts för att testa förmågor hos 
andra arter. Detta skapar problem, då primater liksom människor i stor utsträckning litar till 
visuell information. Att tillämpa samma design på experimenten hos arter som är mer 
beroende av andra sinnen, ger då en felaktig bild av deras förmågor. Vilka metoder som 
används för att påvisa en förmåga är därför avgörande, då de måste vara anpassade till artens 
fysiologi och ekologi. 
 
 
Kognitiva förmågor 
 
Episodiskt minne 
Episodiskt minne är en förmåga att mentalt färdas framåt eller bakåt i tiden. Det är en förmåga 
att minnas personliga upplevelser och kunna bedöma hur långt tillbaka i tiden det hänt, samt 
förmågan att planera för framtiden. 
 
Buskskrikor är hamstrande fåglar som gömmer mat, och de minns inte bara vad och var de 
hamstrat, utan också när de gömt ett byte. Dessutom gömmer buskskrikorna mat på platser de 
vet att de kommer att vara hungriga på följande morgon, och den typ av mat på platser där de 
vet att den inte kommer att vara tillgänglig nästa dag. Beteendet att hamstra den typ av föda 
som fåglarna genom erfarenhet vet att de kommer att föredra i framtiden, trots att denna föda 
inte föredrogs vid hamstringstillfället, tyder på att dessa fåglar kan planera för framtiden och 
är oberoende av sin tillfälliga motivationsstatus. 
 
Användning och tillverkning av redskap 
Förmågan att använda och tillverka redskap anses tyda på kognitiva kapaciteter, främst 
intelligens, men även medvetenhet, då processen att välja ut eller tillverka ett redskap tyder på 
att djuret har en mental bild av vad det vill åstadkomma. Djuret ser alltså inte bara målet, utan 
uppfinner ett medel för att nå målet, vilket tyder på såväl mental flexibilitet som kreativitet.  
 
Kråkfåglar är kända för sin uppfinningsrikedom. Kråkor i Japan har lärt sig att på ett säkert 
sätt knäcka nötter. De släpper nötter på övergångsställen, väntar tills bilarna kört över 
nötterna, och när trafikljusen sedan slår om till grönt för fotgängare flyger de ned och hämtar 
innehållet. Många kråkfåglar tillverkar också verktyg av pinnar och blad som de använder för 
att lirka ut larver och insekter ur trädstammar, och dessa verktyg bär de ofta med sig. 
 
Kommunikation  
Kommunikation har föreslagits som det grundläggande redskapet för att studera intelligens. 
Vissa forskare anser att kommunikation är ett bevis på medvetenhet, och även Darwin har 
liksom många senare forskare tolkat djurens kommunikation som ett uttryck för känslor. 
 
Tre olika typer av kommunikation hos djur brukar studeras och användas som bevis för 
kognitiva egenskaper: 1) djurs naturliga kommunikationsförmågor, 2) inlärda mänskliga 
kommunikationsformer och 3) beteenden och responser där djur kan kommunicera med 
människan i experiment. 
 
De bästa bevisen för djurs naturliga kommunikationsförmågor har hittats i studier av 
varningsläten. Lavskrikor kan bedöma rovdjurs beteenden och förmedla denna information till 
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artfränder, och fåglarna anpassar då sina flyktbeteenden beroende på om varningslätet 
signalerar att rovdjuret sitter stilla, spanar efter byte eller attackerar. Varningsläten hos 
dianamarkattor fungerar både som signaler till överraskande predatorer att de blivit upptäckta, 
men även som signaler till artfränder om vilken typ av rovdjur som observerats. I en studie av 
murmeldjur visades också att djur kan kommunicera om hur stor risken för en attack är.  
 
Irene Pepperberg är välkänd för sina studier med grå jako, en afrikansk papegojart. Hon 
arbetade i över 30 år med jakon Alex, som hon tränat i det engelska språket för att undersöka 
kognitiva kapaciteter, bl.a. koncept, kategorier och numeriska förmågor. Alex lärde sig att 
identifiera objekt, material, färger och former, och kunde även klassificera dessa i kategorier.  
Han kunde skilja på vilka kategorier som var lika, och vilka som var olika, och förstod också 
konceptet ”ingenting”. Han kunde konstruera enklare fraser för att uttrycka vad han ville ha 
och vart han ville gå. Dessutom visade han sig ha en symbolisk förståelse av nummer och 
förstod antal och addition. Pepperberg betonar att hon inte anser att djuren blir lärda dessa 
förmågor, utan bara lärt sig ett mänskligt sätt att uttrycka förmågor som redan finns. 
Förmågan att forma koncept och kategorier kan beskrivas som ett exempel på tänkande, då 
det är ett abstrakt begrepp som formas med tanken, och inte ett verkligt objekt. 
 
Förmågan att räkna ut andras avsikter  
Sociala djur har utvecklat socialkognitiva förmågor. Ett bra exempel på en socialkognitiv 
egenskap är förmågan att förstå vad andra individer vet och kunna räkna ut andras avsikter.  
 
Ett sätt att testa socialkognitiva förmågor är genom det naturliga hamstringsbeteendet. Västlig 
buskskrika är en hamstrande fågel, och för att överleva vintern är det nödvändigt för dem att 
antingen hitta en strategi för att hindra artfränder från att stjäla maten de gömt, eller att själva 
stjäla mat från andra fåglar. Risken är extra hög hos kråkfåglar, som har bra rumsligt minne, 
och därför med hög precision minns var de observerat en individ gömma ett byte.  
Buskskrikan har en rad olika strategier för att minimera risken att mat de hamstrar blir stulen. 
Fåglarna hamstrar långt bort eller på platser svåra att se för en observerande artfrände. Även 
olika strategier för att förvirra observatören används, som att omplacera bytet flera gånger 
medan observatören ser på, så att matens slutdestination blir oklar. Fåglarna gömmer också 
enstaka byten fullt synliga och i närheten av artfränder, så att dessa byten hamnar i fokus hos 
observatören, medan övriga byten i större utsträckning undgår att dra uppmärksamheten till 
sig. Fåglarna kommer sedan i efterhand tillbaka och flyttar de byten som gömts när någon såg 
på.  
 
Dessa resultat tyder på att buskskrikan förstår vad artfränder ser och inte ser. Forskarna 
resonerar därför kring möjligheten att denna förmåga inkluderar medvetande, då det tyder på 
att fåglarna har insikt i andra individers kunskap. Det har också visat sig att bara de fåglar 
som själva stulit mat omplacerade byten. Det innebär att de lär sig från sina egna erfarenheter, 
och drar slutsatsen att andra fåglar också kan stjäla mat, något som de oerfarna fåglarna ännu 
inte lärt sig. Denna förmåga att från egen erfarenhet kunna förutsäga en annan individs 
beteende tyder också på medvetenhet.  
 
 
Hur har kognitiva kapaciteter uppstått? 
 
Den allmänna uppfattningen har länge varit att primater är mer intelligenta än övriga djur. 
Kråkfåglar anses höra till de mest intelligenta fåglarna, och jämförande studier av apors och 
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kråkfåglars förmågor, som redskapstillverkning, episodiskt minne och förmågan att räkna ut 
andras avsikter har visat att de har mycket liknande kapaciteter. De har en hjärna som i 
förhållande till kroppsstorlek är lika stor som schimpansens, och de är sociala djur som lever i 
komplexa grupper. Kråkfåglar uppfostras under relativt lång tid innan de lämnar boet och blir 
självständiga, och lär sig både av släktingar och av andra gruppmedlemmar. De är bra på att 
lösa problem och kan inse vad artfränder planerar, förmågor de delar med människoapor.  
 
Däggdjurs och fåglars gemensamma förfäder fanns för 280 miljoner år sedan. Olika 
hjärnstrukturer har därför utvecklats genom divergent evolution, medan kognitiva förmågor 
uppstått genom konvergent evolution, vilket innebär att kognitionsförmågor måste ha uppstått 
oberoende av varandra, trots skillnader i hjärnans och nervsystemets utveckling. Ny forskning 
har kommit fram till att trots olikheterna mellan däggdjurs och fåglars hjärnstruktur har de 
liknande kopplingssystem, vilket kan vara förklaringen till liknande kognitiva förmågor hos 
arter med liknande selektionstryck.  
 
Socialitet har förmodligen varit betydande för utvecklingen av kognitiva kapaciteter, och 
socialkognitiva förmågor har därför en viktig roll inom kognitionsstudier. Till dessa hör social 
igenkänning av grupp- och familjemedlemmar, socialt lärande, lek, att förstå andras avsikter 
och kommunikation. Sociala djur har många fördelar, som att lära sig av varandra, men möter 
också vissa problem, som att hävda sig mot dominerande gruppmedlemmar. Det anses därför 
att strategier utvecklats för att tolka andra individers intentioner och viljor, och är då baserat 
på ett tillstånd av medvetande.   
 
Hittills har man inte hittat någon struktur eller process som producerar medvetenhet som är 
unik för människans hjärna. Det finns inte heller några bevis för att djur inte skulle ha 
kognitiva förmågor. Alla djur har troligtvis utvecklat olika förmågor beroende på 
selektionstryck, då de haft olika problem att lösa och miljöer att konfronteras med. Det 
faktum att djur klarar av nya utmaningar som de inte har tidigare erfarenhet av kan ses som ett 
bevis på medvetenhet. Då en ny utmaning uppstår är det oftast mer effektivt att anpassa sitt 
beteende genom att tänka igenom möjligheterna, och sedan välja det alternativ individen anser 
mest lämplig för situationen, än att bara reagera med en medfödd eller inlärd respons till 
situationen. Därför är det mycket troligt att denna medvetenhet ger samma fördel till djur som 
till människor och bör därför ha selekterats genom evolutionen. Den stora utmaningen består 
nu i att upptäcka dessa typer av förmågor, genom att utveckla de metoder som bäst passar 
arten i fråga.  
 
 
Djurs kognition och välfärd 
 
Hur intelligenta och medvetna olika djurarter anses vara, har inflytande på människans syn på 
dem och på hur de behandlas. Forskare inom tillämpad etologi har i hög grad bidragit till 
förståelsen om djurs kognitiva förmågor och välfärd, men förbättringar sker mycket långsamt, 
framför allt på grund av att välfärden konkurrerar med ekonomiska intressen. I de fall då en 
bättre levnadsstandard går hand i hand med ekonomisk vinning går däremot förändringarna 
mycket snabbt. Andra faktorer som hindrar förbättringar är att informationsprocessen från 
forskningsresultat går långsamt, samt att vetenskapligt bevisade fakta inte tas på allvar. 
Undersökningar har dock visat sig tas på större allvar när prestigefulla tidskrifter intresserat 
sig för ämnen som djurs medvetenhet. 
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Forskare som studerar kognitionsförmågor hos djur har följaktligen möjlighet att påverka 
deras livskvalitet, genom att engagera sig i välfärdsdebatten. De bör sträva efter att få 
forskningsresultat publicerade i välrenommerade tidskrifter, och att påverka beslutsfattande 
makthavare, industri, forskning, och inte minst allmänheten.  
 
Förhoppningsvis kommer nya forskningsrön inom djurs kognitionsförmågor att öka intresset 
för ytterligare studier, som i sin tur påverkar den allmänna inställningen, vilket kan leda till 
förbättringar inom djurhållningen. Då forskning och konkreta bevis är nödvändigt för att 
ändra synen på och stifta lagar om djurs välfärd, bör etologer engagera sig, och förbättra 
metoder för att bedöma djurs kognitionsförmågor och välfärd.  


