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Hvordan filtrerer hjernen informasjon? Hvorfor 
brenner enkelte opplevelser seg fast, mens an-
dre episoder ikke ser ut til å sette spor? Hvorfor 
har de færreste erindringer fra da de var yngre 
enn tre år?

HVA ER HUKOMMELSE? 

Evnen til å lære av erfaring er kanskje 
menneskets største fortrinn, skriver hu-
kommelsesforsker Pål Johan Karlsen.

Hvordan filtrerer hjernen informasjon? Hvorfor brenner 
enkelte opplevelser seg fast, mens andre episoder ikke 
ser ut til å sette spor? Hvorfor har de færreste erindringer 
fra da de var yngre enn tre år? Evnen til å lære av erfaring 
er kanskje menneskets største fortrinn, skriver forsker Pål 
Johan Karlsen. At minner, kunnskaper og ferdigheter lagres 
i hukommelsen, danner grunnlaget ikke bare for personlig 
identitet, men også felles kultur. Samtidig har hukommelsen 
klare begrensninger og er langt fra ufeilbarlig.  

HVA ER HUKOMMELSE? gir en levende innføring i nyere 
hukommelsesforskning og -teori.

Boka passer for den som vil huske bedre gjennom økt for-
ståelse. Den er gull verdt for travle mennesker med behov 
for å holde rede på avtaler og gjøremål, navn, ansikter og 
detaljer fra møter - det være seg journalister, markedsan-
satte, politikere og ledere.

Bokas fremste pre er at den formidler nyttig, saklig og 
oppdatert informasjon til dem som er interessert i å lære 
om hukommelse, og boka byr på underholdende og en-
gasjerende lesning som kan skjerpe leserens appetitt på 
mer kunnskap. Forfatteren skal ha honnør for vellykket 
popularisering av et mangslungent og vanskelig tilgjengelig 
forskningsfelt innenfor psykologien.
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BOKTIPS: 

Likepersonarbeidet fikk stor plass 
under årets regionkonferanse som 
gikk av stabelen i slutten av april. 

Det er ikke tilfeldig at likepersonarbeidet 
ble satt opp som et av hovedtemaene 
når representanter fra hele Norge møttes 
til konferanse. 

- Mens noen lag har likepersonarbeidet 
som en viktig og integrert del av deres 
arbeid, ligger det brakk hos andre. Ved å 
sammen dele utfordringer og løsninger, 
håper vi at verktøyet kan brukes mer 
og overalt i fremtiden, sier Carl-Vidar 
Haugan, leder for likepersonutvalget i 
forbundet.  
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