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Är stora hjärnor intelligentare? 

Kan storlek på hjärnan förutsäga hur intelligent ett djur är? Vi vet att många djur som vi tycker är 
intelligenta såsom delfiner och schimpanser har stora hjärnor. Samtidigt vet vi att det finns djur 
med små hjärnor som också är intelligenta, såsom papegojor och kråkfåglar. Vi vet genom de 
biologiska lagar som Charles Darwin upptäckte att en stor hjärna inte utvecklas om den inte 
fyller någon funktion. Hjärnan kostar mycket energi och vem betalar för något utan att få något 
tillbaka? Så den stora frågan är om nu ett djur inte är intelligentare om det har en stor hjärna, vad 
används då hjärnan till? För någon nytta måste en stor hjärna ha jämfört med en liten. Sedan 
kompliceras allt av att intelligens är svårt att definiera, eftersom det är ett positivt ord så vill alla 
använda ordet till saker man uppskattar, såsom det man själv är bra på. 

Hos apor som vi själva, har en del av hjärnan som heter neocortex utvecklats mycket under vår 
evolution. Det betyder att det som vi själva vill kalla för intelligens troligtvis har ett samband 
med storleken på en hjärnas neocortex. Därför undersöktes tre olika apor i fyra olika förenklade 
intelligenstester för att se om den med störst neocortex fick de bästa resultaten. Aporna kom från 
Ystad djurpark och var krabbmakaker, rhesusapor och ringsvanslemurer. Rhesusaporna var de 
med störst neocortex medan ringsvanslemurerna hade minst. Alltså förväntade vi oss att 
rhesusaporna skulle klara sig bästa i alla testerna, med krabbmakaerna på andra plats och sist 
ringsvanslemurerna. 

Det test som var mest framgångsrikt var ett enkelt test som gick ut på att två personer med varsin 
lunchbox gick till motsatta delar av apburen. Samma person hade alltid en fruktbit i sin lunchbox 
medan den andre alltid hade en tom lunchbox. Syftet var här att se om, och i så fall hur snabbt 
aporna lärde sig vem av personerna som alltid hade frukten i lunchboxen. Innan lunchboxarna 
öppnades så räknades hur många apor som gått till respektive person. Ökade antalet apor 
successivt vid personen som alltid hade frukten betyder det att aporna lär sig. Under det här testet 
var det krabbmakakerna som lärde sig snabbast. Men vid ett annat test så var rhesusaporna bäst. 
Det hela slutade med en oavgjord match mellan krabbmakaker och rhesusapor. 

Med andra ord, det verkar som om det finns ett visst samband mellan neocortex storlek och 
intelligens även om sambandet är svagt och man måste ta hänsyn till många andra faktorer. 
Dessutom behövs flera tester för att vi ska vara säkra på resultaten, men så är det oftast i 
vetenskap. 

Nu vet dom som ska fortsätta med liknande tester vilka metoder som fungerade bäst och vilka 
som inte fungerade alls. På så vis lär vi oss mer och mer.  
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A socioecological study of intelligence and brain size using primates as 
modeling species 

 
The vertebrate brain is far from a homogenous unit and has many different regions with their 
own specializations, all differently evolved from species to species depending on its evolutionary 
history. The neocortex region is probably the best estimator for reflecting what we humans 
would like to categorize as intelligence. However, to finally define intelligence would be 
difficult scientifically, culturally, philosophically and politically. Three different primate species 
Macaca fascicularis, Macaca mulatta and Lemur catta were used to test if neocortex size is a 
reasonable tool for estimating intelligence. The different tests took place in cooperation with the 
Ystad zoological garden in the south part of Sweden and should be seen as a preliminary study 
for planning further test rather than providing solid statistical facts. Four different tests were 
constructed. In the first test a fruit was hidden inside a wooden box, with a door that could only 
be opened when pulling a wire and pushing at the door simultaneously. In the second test the 
wire to the wooden box was extended with a 1m plastic pipe so that two primates were needed to 
manage to open the box. In the third test five lunch boxes with lids in different colors were used, 
always with the fruit in the blue box. In the fourth test two persons were in opposite corners of 
the primate cage. The same person always had a fruit in a lunch box, whereas the other always 
had an empty lunch box. The first test needed much more time to be successful and the second 
test had to be abandoned. Two of the tests however were successful. The fourth test was the least 
problematic and hence recommended for use in further research. The Macaca fascicularis and 
Macaca mulatta shared the place as the as most intelligent primate. No perfect answers could be 
given to the neocortex question, however there is evidence suggesting that neocortex size can be 
used as an estimator, even if this tool may be somewhat crude and needs to be judged together 
with other information.  
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