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Hjernen som funktionelt system

• Selv om de enkelte områder af hjernen 
varetager særlige funktioner, fungerer hele 
hjernen som et system. De forskellige dele 
arbejder hele tiden sammen.

• Simple handlinger og enhver form for tænkning 
involverer mange forskellige områder i hjernen.

• Enhver højere kognitiv funktion forudsætter 
mere grundlæggende funktioner.

• Skader ét sted i hjernen kan påvirke funktionen 
andre steder, i andre områder.



Hjernen som funktionelt system
- Et eksempel

At få hældt kaffe op og drikke en mundfuld kaffe 
kræver aktivering af blandt andet:

• Hjernestammen: At man er vågen, sætter 
”strøm til batteriet”

• Det limbiske system: lysten til kaffe, 
oplevelsen får emotionel værdi

• Forreste del af frontallapperne: igangsætning 
af handling på baggrund af lysten, planlægning 
og styring af hele forløbet

• Primær og sekundær motorisk cortex: styrer 
og regulerer bevægelsen i samarbejde med:

• Lillehjernen og basalganglierne: hjælper bl.a. 
med at koordinere bevægelsen

• Synsbarken: se hvor koppen er, før vi rækker 
ud

• Føleområdet i isse/parietalapperne: mærker 
koppen i hænder og på læber, mærker om kaffen 
er for varm



Det generelle og det individuelle

• Samme type, sværhedsgrad og lokalisation af en 
skade har ikke nødvendigvis de samme 
følgevirker hos to personer.

• Følgevirkninger afhænger OGSÅ af personlige 
faktorer fx præmorbide ressourcer, personlighed, 
idealer, forventninger, alder, social baggrund, 
uddannelse osv.

• I forbindelse med neuropsykologiske 
undersøgelser skal altid tages i betragtning 
præstationer i undersøgelsessituationen vs. 
funktionsniveau i ”den virkelige verden” fx egen 
beretning, afklaringsdelen i praksis, 
aktivitetsanalyser, funktionsbeskrivelser ved 
ergoterapeuter eller fysioterapeuter.



Restitueringskurven



Når den man plejer at regne med –
ikke længere er til at stole på 

”Hjernen” 

Efter

Efter

Nogen kan efter en skade opleve forvirring og 
kaos, som om det ikke er muligt at få styr på 
tankerne og det hele kører sammen.

Andre kan opleve, at det er som om 
tænkningen er blevet langsommere og som 
om der næste ikke sker nogen tænkning.



Kognition

= den menneskelige

erkendelse, tænkning og

anvendelse af viden

Kognitive funktioner er de mentale processer i 
hjernen, der gør, at vi kan opfatte verden, tænke 
og problemløse fx koncentration, hukommelse, 
indlæring og overblik.



Den kognitive pyramide



Den kognitive pyramide

• Pyramiden illustrerer, hvordan tænkningen er 
bygget op. Problemer påvirker op ad i 
pyramiden, hvor de nederste er de mest basale 
funktioner og de øvre er mere komplekse 
funktioner.

• I bunden af pyramiden er vågenhed, som man 
også kalder graden af mental aktivering. 
Vågenhed handler ikke kun om ”ikke at sove”, 
men om at være vakt mod både indre og ydre 
stimuli. Dette niveau kan betragtes som hjernens 
batteri, der genererer strøm til videre tænkning. 
En vis vågenhed er forudsætningen for de 
mentale processer, der befinder sig højere oppe i 
pyramiden.

• Efterfølgende kommer bearbejdning af sanser. 
Indtryk fra hørelse, syn, lugt smag og følesans. 
Der kan være tale om forandret evne til filtrering 
af sanseindtryk.

• Herefter følger opmærksomhed, 
koncentrationsevnen og arbejdstempo. Evnen til 
at spænde over en given mængde information. 
Evne til at udvælge det væsentlige i en given 
situation og at udelukke irrelevante stimuli. Det 
er evnen til delt opmærksomhed, til skift i 
opmærksomhed og evnen til at fastholde 
opmærksomhed over længere tid.



• Indlæring og hukommelse er en overbygning på 
opmærksomhedsfunktionen, idet en 
forudsætning for disse funktioner er, at man 
fastholder opmærksomheden på det, man 
oplever. Et stimuli skal altså passere 
opmærksomheden, før den kan indlæres og 
lægges på det mentale hukommelseslager som 
en del af ens viden. Hukommelse er ens lager af 
viden og hukommelsen er i spil, når vi skal 
genkalde og genkende noget.

• Tænkningens styringsfunktioner er pyramidens 
øverste niveau – abstraktion og problemløsning. 
Det er tænkningens mest komplekse funktioner. 
Styringsfunktionerne gør os i stand til at tænke 
nyt, producere ideer, overskue og løse 
sammensatte opgaver, arbejde målrettet og 
skifte perspektiv på en situation eller opgave –
det er nødvendigt i mange af hverdagens 
gøremål og situationer. De sætter os også i stand 
til at bremse og regulere følelsesmæssige udtryk, 
så vores adfærd bliver socialt acceptabel.

Den kognitive pyramide



Den kognitive pyramide



De 2 hjernehalvdeles funktion



• Lagerforvalteren (venstre) yder meget ensartede 
præstationer, medens marskandiserens (højre) 
præstationer svinger fra at være kreative og 
nyskabende til at være sjuskede og af dårlig 
kvalitet.

• Venstre hjernehalvdel er ofte bedst til at 
bearbejde detaljer og dermed at bruge bid-for-
bid-principper (digitale fremgangsmåder) 
samtidigt med at den tager informationer ind 
sekventielt (i rækkefølge), mens højre 
hjernehalvdel arbejder mest med helheder, hvor 
den benytter sig af analogforarbejdning (i et 
hurtigt glimt).

• Helhedsforarbejdning (højre) er bedst, hvis man 
hurtigt skal orientere sig, mens 
detaljeforarbejdningen (venstre) er bedst til 
meget nøjagtig sansebearbejdning. Derfor udgør 
de til sammen et meget godt makkerpar.

• En normal og veludviklet funktion i en hjerne vil 
altid kræve, at begge hjernehalvdele kan 
fungere, og at de to hjernehalvdele kan 
samarbejde, så de hele tiden udnytter hinandens 
styrkeområder, så det færdige produkt bliver så 
godt som muligt. Informationsudvekslingen 
mellem hjernehalvdelene foregår primært via 
hjernebjælken. 

De 2 hjernehalvdeles funktion



De 4 hjernelapper





De ”dyre” dele af hjernen

• Frontallapperne

– Kontrol

– Overblik

– Strategi

• Venstre hjernehalvdel generelt



Den ”billigere” del af hjernen

• Højre hjernehalvdel

– Helhed

– Oplevelse

– Natur

– Musik



Se www.hjernelaering.dk


