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Exekutiva funktioner?
• Paraplybegrepp!
• Kognitiv domän som består av många

kognitiva funktioner!

• Dåligt operationaliserat!
• ”Slasktratt”

... men vi är alla ganska överens om vad
det handlar om!

Metakognition
... AKA ”kalla exekutiva funktioner”
Metakognition

Exekutiv
funktion

Beteenderegulering

•
•
•
•
•

Initiativförmåga
Arbetsminne
Planeringsförmåga
Övervakning
Organisationsförmåga
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Beteenderegulation

Men var sitter det?

... AKA ” varma exekutiva funktioner”
•
•
•
•

Inhibering
Växling
Emotionell kontroll
Självmonitorering

Phineas Gage (1823-1860)

Donald T. Stuss
• Forskat kring exekutiva funktioner
och frontalloberna i 30 år
• Frontalloberna utgör 37,7% av den
mänskliga hjärnan (Semendeferi
et.al, 2002)
• Hur kan vi bryta ner dess funktion i
experimentella variabler?
• Stuss har studerat kroniska
frontallobsskador (primärt
avgränsade vaskulära blödningar)
genom replikerade och systematiska
studier

Stuss slutsatser
• Inom frontalloberna finns väl avgränsade
områden som ansvarar för väl
avgränsade funktioner
• Stuss har i sina studier, vid upprepade
studier, fått fram fem avgränsade
funktioner
• Dessa fem funktioner har stöd av
neuroanatomin
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Fem avgränsade funktioner
• Energization - processen att initiera och
vidmakthålla en respons
• Task setting - förmågan att etablera ett stimulusrespons förhållande
• Monitorering - förmågan att kontrollera en
pågående uppgift över tid för “kvalitetskontroll”
och justering
• Självregulering - socialisation och moral
• Metakognition - att kunna tänka kring sitt eget
tänkande (Homo sapiens sapiens)

EF enligt Stuss
• Skador i olika områden i frontalloberna ger olika
funktionell påverkan
• Det finns inget generellt “frontallobssyndrom”
med vissa gemensamma symtom
• Det finns inget övergripande
övervakningssystem (ingen “ghost in the
machine”) högre upp i hierarkin
• Alla beteenden byggs av dessa grundläggande
funktionerna i samspel med varandra samt
andra kognitiva funktioner

Task setting
• Förmågan att etablera ett stimulus-respons
förhållande
• Lateralt vänster

EF kopplat till bansystem
• Det finns fem frontala subkortikala banor
(Alexander, deLong & Strick, 1986; Cummings,
1993)
• Tre av dessa (exkl. motorbanor) är relaterade
till fyra av Stuss fem frontala funktioner
• Den femte funktionen baseras på nyare
beteendeforskning och verkar vara relaterad till
frontala hjärnområden som är viktiga för inomfrontal kommunikation

Energization
• Processen att initiera och vidmakthålla en respons
• Superior medial (bilateralt)

Monitorering
• Förmågan att kontrollera en pågående uppgift över
tid för “kvalitetskontroll” och justering
• Lateralt höger
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Självregulation

Metakognition

• Orbitofrontalt, ventromedialt
• Socialisation och moral

• Frontalpolerna
• Att kunna tänka kring sitt eget tänkande (Homo
sapiens sapiens)

Var?
Sammanfattning

Lästips!
•

Executive/cognitive
Funktion

Energization

Lokalisation

Bilateralt
superior
medialt

Bansystem

Anterior
cingulate

Task setting

Monitorering

Lateralt
vänster

Lateralt
höger

Dorsolaterala prefrontala banan

Självregulering

Metakognition

Orbitofrontalt,
ventromedialt

Frontalpol
(fr.f.a. höger)

Laterala
orbitofrontala
banan

Frontala
områden?

Frågor och (kanske) svar!

•

•
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Tack för er uppmärksamhet!
“Before I came here I was
confused about this
subject. Having listened to
your lecture I am still
confused. But on a higher
level.”
- Enrico Fermi (1901–1954)
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