
Interne huskestrategier  
 

Ved lette hukommelsesvansker anbefales opplæring i bruk av interne strategier sammen 

med eksterne, kompenserende hukommelsesstrategier. Under er ulike interne strategier 

listet opp:  

  

Assosiasjoner 

- Hukommelsen kan hjelpes ved å koble nye og gamle minner. Det bør knyttes opp 

mot informasjon som er meningsfull for personen.  

o Assosier en ny aktivitet med en eksisterende rutine.  

▪ Ta medisin sammen med måltidene. 

o Lær nye navn ved å lage link.  

▪ En kan huske navn lettere ved å koble navnet opp mot en annen du 

kjenner med samme navn.  

 

Chunking 

- Metode for å dele informasjon inn i mindre og mer håndterlige grupper eller 

størrelser.  

o For eksempel dele opp telefonnummer: XXXXXXXX vil være vanskeligere å 

huske enn XXX XX XXX eller XX XX XX XX. 

o Gruppering av informasjon 

▪ Etter førstebokstav, type produkt eller type oppgave, som for 

eksempel skrive handleliste etter kategori som frukt/grønnsaker, 

meieriprodukter, vaskemidler etc.  

 

Nøkkelord  

- Nøkkelord er en metode for å dele informasjon inn i overordnede kategorier for 

lettere å huske dem. 

o Når en skal handle er det enklere å huske «taco» enn tacoskjell, mais, 

kjøttdeig, krydder etc.  

 

Visuell bildedannelse 

- Å lage et mentalt bilde av noe kan hjelpe hukommelsen. 

o For eksempel ringveien – se for deg en ring som ligger på veien, eller at veien 

går i en sirkel. 

 

Mental gjensporing 

- Dersom noen har mistet noe eller glemt hva en skal gjøre, gå tilbake samme vei for å 

finne det en har forlagt eller huske hva en skal gjøre.  

 

Mnemonics  

- Er en metode for å lære informasjon og som gjør det enklere å huske, ofte ved bruk 

av rim og rytmer.  

- Bidrar til å huske regler, liste av ting eller ordsekvenser.  

o For eksempel rytmer: I og Y, de er så kry, skal aldri J foran seg se. Regle for 

å huske rettskriving.  



o Bruk av førstebokstav for å lage et ord eller setning: ROGGBIF - Rød, Orange, 

Gul, Grønn, Blå, Indigo, Fiolett. Fargene i regnbuen sortert etter 

førstebokstav.  

o Bruk av historier eller fraser for å huske ting som for eksempel PIN-kode. 

Eksempelvis: jeg liker god fisk = 3534 (antall bokstaver i hvert ord).  

 

PQRST 

- Teknikk for å huske lest informasjon.  

o Preview: Skum gjennom teksten for å se hva den overordnet handler om. 

o Question: Hva ønsker personen vite etter å ha lest teksten?  

o Read: Les teksten sakte for å oppfatte innholdet.  

o Summarize: Oppsummer teksten med egne ord.  

o Test: Sjekk om en kan besvare de spørsmålene en håpet å besvare etter å ha 

lest teksten.  


