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Bakgrund

Social inlärning är en viktig och självklar kognitiv förmåga hos människor. De sociala processerna 
hos djur har fortfarande mycket att lära oss och mycket är ännu okänt. Men det har länge varit känt 
att djur liksom människor i stor omfattning präglas av sociala inlärnings beteenden.1

I den här studien ligger fokuset på social inlärning genom immitation. Genom att observera en 
annan individ i ens omgivning kan ett djur spara på energi och tid genom att uttnyttja den 
information den får. Till exempel: vart det finns god tillgång på föda eller hur man snabbast och 
enklast knäcker en nöt för att komma åt det goda innuti.2 
Om djuret kan komma ihåg och upprepa den observerade individens metoder i att lösa ett problem, 
så kan det vinna på det genom att själv inte behöva gå genom "trial and error" processen.3 För att 
kunna använda sig av denna information i framtiden krävs det att djuret har en god förmåga att 
förstå sammanhanget av det andra djurets beteende och en god förmåga att hålla det i minnet till ett 
senare tillfälle.4

Detta projekt är baserat på tidigare utförda studier av primater och fiskar. Thonhauser (et al 2013)5 
observerade social inlärning hos en grupp stingrockor, Potamotrygon falkneri, som genom 
observation lärde sig att använda den effektivaste metoden att få ut mat ur en tub. Thonhauser 
kunde konstatera att rockorna som fick se en annan individ pröva sig fram genom olika metoder i de
flesta fallen själva valde den snabbaste metoden direkt.

Van de Waal (2012)6 utförde ett liknande experiment med Chlorocebus pygerythrus där markattorna
fick interagera med en två stegs "frukt" bestående av en låda med en belöning innuti. Markattorna 
delades in i grupper där varje grupp fick observera olika öppningsmetoder demostrerade av en 
förinlärd apa. När grupperna själv fick pröva att öppna lådan hade varje grupp en högre tendens att 
använda metoden som den observerat.

Vårat projekt använder en anpassad version av de båda experimenten.

Mål och Hypotes

Målet är att observera om olika djurgrupper kan immitera ett beteende genom social inlärning.

Hypotesen är att ett djur som har fått observera en annan individ av samma art när denna löser en 
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uppgift, själva kommer att lösa samma problem snabbare genom att använda den information som 
de fått från sin observation. 
Således kan man dra slutsatsen att individer som inte har fått observera uppgiften tidigare borde ta 
längre tid på sig.
Vidare antas att en individ som fått observera uppgiften kommer att välja samma metod att lösa 
problemet som den observerat.

Material

• Djur
• En nätförsedd låda med varierande öppningsmetoder.
• Belönings godis - frukt, nötter etc.
• Bur eller galler att avgränsa djuren med

Metod

En av testdjuren (A) får ta sig an en uppgift där den med hjälp av egen intuitivitet ska öppna en låda
för att komma åt den godbit som finns innuti. Lådan har sidor och dörrar av nät för att maten ska 
vara fullt synlig och lockande. För maximal motivation består godiset gärna av testindividens 
favoritmat.
Vidare har lådan minst två olika öppningsmetoder, dessa anpassas utefter djurart. Djuret får själv 
pröva sig fram och välja. Val av öppningsmetod noteras.
När den löst uppgiften en gång får den upprepa den tills den utan att tveka utför och löser uppgiften 
korrekt.  

Nu får (A) genomföra uppgiften framför en annan individ (B). Djuren är separerade från varandra 
med bur eller galler så att de inte kan komma fram till varandra men så att A är fullt synlig för B. 
B observerar när A genomför uppgiften 2-3 gånger för full säkerhet att B sett och tagit åt sig 
informationen.

Därefter får B genomföra uppgiften själv. Tiden mäts och noteras från det att djuret påbörjar 
uppgiften tills den löst den eller givit upp. Val av öppningsmetod noteras.

Studien upprepas med ett flertal individer, där den individ som observerar (Individ B) byts ut. Om 
studien omfattar djur från olika ägare och på olika platser skolas även en individ A för varje ny 
grupp.

Om uppgiften visar sig vara enkel för djuren att lösa kan svårighetsgraden höjas genom att 
öppningsmetoden försvåras.

För varje deltagande djur noteras:

1. Ras
2. Kön
3. Ålder
4. Vikt
5. Namn
6. (Täckning och färg) 



Frivilliga deltagare sökes i Göteborgstrakten:

1. Vem är ni? Berätta gärna lite om er själva.

2. Ange vart ni bor. Då jag saknar tillgång till bil så måste det vara inom rimligt avstånd för 
mig att åka kollektivt. Bor själv i östra Göteborg. 

3. Hur många djur ni har. (Minst två av samma art)

4. Hur tillgängliga är ni tidsmässigt? Studien kan kräva ett eller flera besök innan den är klar.

5. Vetenskapliga studier kan behöva anpassningar och justeringar under studiens gång. Detta 
kan betyda plötsliga förändringar i tidsplanen och mindre förseningar av det originella 
schemat. Hur anpassningsbara är ni för eventuella förändingar?

Viktigt att tänka på: 

• För att studien ska vara så korrekt som möjligt så bör det finnas minimala störningsmoment 
runt omkring; så som andra lösa djur, barn, höga ljud, mycket rörelse osv.

• Ägaren får vara med hela tiden och all hantering och eventuell inlärning under studien får 
ske av ägaren om så önskas, under forskarens översikt.

• Ägaren inser att studien genomförs hemma hos dem och att det betyder att en eller två 
personer kommer hem till er för att genomföra studien. (Jag själv och en eventuell 
medhjälpare).

• Ägaren ansvarar för att djuren är helt friska och inser att djur från olika hem kommer att 
hantera samma låda. Lådan desinfekteras med alkohol före varje ny grupp.

• Deltagare är medvetna om att deltagandet är frivilligt och ingen kompensation erbjuds annat
än min hjärtliga tacksamhet för hjälpen. Genom ert deltagande hjälper ni mig att kunna 
fullfölja mina studier och utforska den fantastiska värld våra djur lever i. Forskning som 
förhoppningsvis kommer kunna bidra till en bättre förståelse mellan våra arter och ett 
fortsatt förbättring av djurens välfärd. 

Preliminärt Schema/Tidsplanering

Eftersom jag genomför studien på ett antal olika djurarter görs förberedelserna i takt med att jag vet 
vem som kommer att delta. 
Förberedelser betyder att jag måste bygga lådan/lådorna och anpassa dem till de djur som kommer 
att utgöra basen för studien.

Jag beräknar att studien  påbörjas i mitten av Juli någon gång. Eftersom ett flertal olika personer 
kommer att delta så kan den exakta tiden variera. 
Tiden för genomförandet kan ta från 1-5 dagar beroende på hur många djur som är inblandade.




