
Nu har Du sett filmen om Minnesteknik. I början kan det kännas jobbigt att lära 
sig minnesteknik. Men efter ett tag så kommer ”tänket” av sig självt. Men alla 
människor är olika och det gäller att hitta de delar av Minnestekniken som passar 
för Dig.

I studiehandledningen repeterar vi de olika metoderna som
presenterades i filmen. Därefter finns en övning som Du kan prova att göra.

Grundläggande metod 
En grundläggande strategi i de flesta minnestekniker är aktiv visualisering, som 
innebär att man ser framför sig och upplever det man vill minnas. Visualisering 
innebär att ju mer levande ett ord eller en händelse blir, desto bättre lagras den i 
vårt minne.

Övning visualisering
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Prova att läsa följande betraktelse och se vad Du ser för Din inre syn.

”Det är en strålande sommardag. Du och en kompis sedan många år är på väg till en 
sommarstuga. När ni väl är framme ser ni er omkring. Det ser verkligen ut som Du hade 
tänkt Dig. Huset, trädgården, omgivningarna och sjön med badstranden. Eftersom ni 
är varma efter resan bestämmer ni er för att bada innan ni gör något annat. Vattnet är 
svalkande och lent, och efter att ha stått ett tag i vattenbrynet kastar Du Dig ut i vattnet. 
Först kommer en rysning i kroppen och sedan tar Du några simtag. Efter badet går Du 
före upp till huset. När Du går längs stigen känner Du en bekant doft. Du söker i min-
net. Jovisst, det luktar ros. Utanför huset står några äldre trädgårdsmöbler. På väg upp-
för trappan till ytterdörren märker Du att plankorna svajar lite och det knakar…

Såg Du något för Din inre syn medan Du läste? Dök det upp ett för Dig bekant hus 
där Du faktiskt varit tidigare, eller blev det mer en fantasi? Vad man får för slags 
bilder av en sådan här betraktelse beror på vana eller personlighet.
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Loci-metoden
Välj ut en promenad som Du är välbekant med, kanske Din skolväg. Bestäm Dig 
för exempelvis tio platser längs sträckan.

Vi säger att Du ska hålla föredrag om USA. Föredraget innehåller tio olika delar. 
Vid varje plats lägger Du ut ett minnesord som Du kan aktivera till varje del av 
föredraget. 
Din första plats kanske är ytterdörren där lägger Du inledningen. Vid grinden 
lägger Du ordet inbördeskriget och du pratar om det. Vid busshållsplatsen lägger 
Du författningen o s v.

Det är inte bara föredrag som går att memorera på detta sätt. Du kan ha listor 
med fakta. Du kanske vill memorera vilka länder som ingår i FN:s säkerhetsråd. 
Du lägger ut Storbritannien på den första platsen, vid dörren. Vid garaget lägger 
Du USA som det andra landet. Vid det rosa staketet lägger Du Kina o s v.

Viktigt att komma ihåg:
Promenaden måste vara välbekant. Du ska inte behöva tänka efter utan den ska 
komma naturligt.

Övning Loci-metoden:
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Tänk ut en promenad som Du ofta använder…
Du ska nu memorera åtta olika kattdjur. Det är Tiger, Panter, Puma, Gepard, Ozelot, 
Jaguar, Lodjur, Leopard.

Lägg dem nu på olika platser på Din promenad. Strax efter att Du lagt minnespunkterna 
på sina platser repeterar Du promenaden mentalt. Repetera gärna igen. Om Du märker 
att Du har svårt att minnas ett objekt behöver Du göra minneslänken mera levande.
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Konkretisera
Konkret är allting som vi kan känna och ta på eller göra bilder av. Det kan vara 
saker i vår vardag som vi kan föreställa oss och relatera till.
Man kan säga att vi människor är gjorda för att minnas konkreta saker, som 
upplevelser eller människor. 
Men ofta är den fakta som vi ska lära oss väldigt abstrakt. 

Att konkretisera innebär att vi gör om svår kunskap till mer vardagliga saker. Det 
hjälper vårt minne.

I filmen tar vi upp två exempel. Ett exempel visar hur vi kan minnas USA: s 
första president. Anna konkretiserar. 
Den första presidenten hette George och det gör även den siste presidenten, 
(i skrivandes stund) heter George i förnamn. Den förste presidenten hette 
Washington i efternamn. Man börjar dagen med att tvätta sig,  o s v.

Genom att bygga ut och hitta infallsvinklar, kommer Du sen att hitta tillbaka till 
namnet när Du söker efter det.

Övning konkretisera

 

Lär Dig namnen på de första sex presidenterna i USA, genom att konkretisera deras 
namn.

1. George Washington 
2. John Adams 
3. Thomas Jefferson 
4. James Madison
5. James Monroe
6. John Quincy Adams
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Bokstavsmemorering
Med ett finare ord heter den här tekniken Akronymer. Det är ord som är 
uppbyggda av initialer. Ett exempel är ”rassoika”, en militär minnesramsa som 
används när en patrull skickas ut i skogen på spaning: repetera uppgiften, avdela 
personal, samla personalen, stridsberedskap höjs, orientera patrullen, indela 
patrullen, kontrollera, anmäla till högre befäl.

Utvidgade akronymer är ramsor där varje ords begynnelsebokstav svarar mot ett 
ord. ”Tor kan lura Per stå ute, ångrar inget ljuger ljusblått”. 

Den ramsan hjälper Dig att minnas de stora Norrlandsälvarna från norr till söder: 
Torne, Kalix, Lule, Pite, Skellefte, Ume, Ångermanälven, Indalsälven, Ljungan, 
Ljusnan. 

Övning bokstavsmemorering

 

Gör en utvidgad akronym för Arabländer i mellanöstern. Du kan placera länderna i 
vilken ordning Du vill.

• Syrien 
• Jordanien 
• Irak 
• Saudi-Arabien 
• Kuwait
• Arabemiraten
• Oman
• Yemen
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Kopplingsmetoden
Kopplingsmetoden innebär att man kopplar ihop det man vill minnas genom 
att skapa sammanhängande bilder eller göra en historia. Till en början kan 
historieskapande av detta slag kännas konstlat, men för de flesta ger denna 
metod en fascinerande dominoeffekt i minnet där den ena saken efter den andra 
framträder allt eftersom man minns sin historia.

Ett exempel på detta kan vara att Du ska minnas följande ord:

1. Brev
2. Gaffel
3. Kanna
4. Snöre 
5. Kastanj
6. Mössa
7. Tomte
8. Schampo
9. Karamell

Du skulle kunna memorera dem på följande sätt: 
”I det stora brevet lägger Du gaffeln som glimmar. Sedan stoppar Du även ned 
kannan. Det kräver lite arbete eftersom den är lite otymplig. Du knyter ett snöre 
om allt för säkerhets skull…”

Övning Kopplingsmetoden

Memorera resten av orden i exemplet genom att göra Din egen kopplingshistoria.
Använd orden kastanj, mössa, tomte, schampo, karamell.


