
207 Hvordan huske vanskelige ting? – kunsten å memorere  

Spørsmål  Helt enig Litt enig Vet ikke Litt uenig Helt 
uenig 

Det var godt samsvar mellom mine forventninger til kurset og selve kursgjennomføringen. 27 16 0 5 1  
Temaet/kurset ble lagt frem pedagogisk og forståelig. 30 16 0 2 1  
Jeg har utbytte av kunnskapen i mitt studie. 22 14 10 1 2  
Jeg er alt i alt fornøyd med kurset. 28 14 2 3 2  
Jeg vil anbefale videreføring av kurset. 32 11 3 1 2  
 

Kommentarer 
# 207 Hvordan huske vanskelige ting? – kunsten å memorere  

1 Veldig godt holdt kurs! En svært engasjert og dyktig foredragsholder gjorde dette til en god og lærerik opplevelse. Fint med mange små pauser underveis da tema krevde konstant 
konsentrasjon. Fint at det ble delt ut mange ark, både som illustrasjoner og slik at man fullt og helt kunne konsentrere seg om å lytte fremfor å notere.  

2 
Jeg synes at det var et fint og morsomt kurs. Hvor lærerikt det var kan vel diskuteres, men underholdene og fengende var det iallefall. Foreleseren gjorde en veldig god jobb. Både 
hans engasjement og varierte undervisning gjorde ellers ganske kjedelig stoff spennende. Dette er et kurrs jeg kunne anbefalt andre å delta på og jeg synes det burde være med på 
neste kursuke:)  

3 
Morsom og interessant fremstilling av ulike metoder for å huske/pugge lister med vanskelige ting. Veldig fornøyd med kurset og fikk bra utbytte. God foreleser som var flink til å forklare 
og legge frem stoffet pedagogisk. Passe stoffmengde, og tid til praktisk utprøvelse - veldig bra. Kunne gjerne hatt med litt flere medisinkse eksempler, f.eks pugging av anatomi, 
muskler, nerver etc  

4 
Hukommelseskurset var veldig spennende, og det ga en skikkelig aha-opplevelse at teknikkene faktisk fungerte veldig godt! En veldig god ting med kurset var at vi fikk tid til å prøve ut 
teknikkene i forelesningene, og at de ble demonstrert, ikke bare presentert. Et område for forbedring var den siste delen, om kronogrammer, denne ble litt fort og rotete gjennomgått. 
Jeg fikk ikke helt tak i hva som var poenget med kronogrammene.  

5 
Kurset var meget interresant og veldig relevant for medisinstudenter ettersom vi må memorere/ pugge mye. Foreleseren var svært god; han var både faglig dyktig og morsom. Jeg 
lærte mye om ulike memoreringsteknikker som jeg tror andre medisinstudenter også vil ha god nytte av. Derfor anbefaler jeg en videreføring av kurset, helst med den sammen 
foreleseren.  

6 
Bra kurs som også var relevant i forhold til studiet. Foreleseren gjennomførte kurset med stror entusiasme. Var flinkt til å inkludere studentene ved å trekke frem gode eksempler og 
løsningsforslag, og ved å stille åpne spørsmål til salen. Kanskje litt for mye reklame av gamle bøker, men det om tidelig frem at dette kun skyltes forelesers genuine interesse for sitt 
eget fagfelt/hobby.  

7 Det var veldig interessant og utrolig gøy. Det hadde vært en fordel å få dette tidlig på plass i studiet, og for eksempel bruke huskelister i anatomi i 1. klasse. Uansett var det en enorm 
underholdningsverdi, og i tillegg matnyttig. Den beste forelesningen jeg har hatt på lenge. Gi han gjerne mer tid hvis han vil ha det, det virket som han hadde mer å si også.  

8 En superengasjert lærer gjør alt mye morsommere! Selv om memoteknikkene er klassiske la han de frem på en veldig håndgripelig måte og jeg forstod virken nytte det kan ha, at det 
ikke kun er en brife-greie. Jeg tror jeg kan komme til å få god nytte av disse teknikkene.  

9 
Det var et artig kurs hvo man kunne lære nyttige metoder for å memorere ting. Fin alternativ til alle de andre medisinsk relaterte kursene som dominere Kursuka. Kursholderen kunne 
senket litt på tempoet når han snakket slik at det var lettere å forstå ham; han snakket veldig gebrokkent norsk slik at det var vanskelig å forstå han noen ganger (tenker først og fremst 
på de utvekslingsstudentene som var deltok på kurset).  

10 Kjempeartig og interessant kurs :)  
11 VELDIG BRA KURS!!!! Inspirerende kursholder. Videreføring til neste år anbefales på det sterkeste.  
12 Spennende og artig kurs om et tema som er lite belyst i ordinær norsk utdanning. Allan Krill er en engasjert foredragsholder som var spennende å høre på. Bør gjentas!  

13 Jeg likte selve opplegget, men det kunne kanskje vært flere handouts med beskirvelser av huskommelsesteknikkene. Skjønner at de skal huskes, men sånn for ordens skyld mtp at 
det f.eks. var tall som skulle oversettes til bokstaver/lyder. Kunne vært greit med et hefte som tar for seg hver av de ulike teknikkene, slik at det er lettere å benytte seg av dem i 



ettertid, Men han gikk forsåvidt såpass rolig fram at det var mulig å skrive, selv om kursholderen i utg.pkt ba oss om å la være.  

14 Det var interessant og nyttig å lære forskjellige hukommelsesteknikker. Jeg tror nok at jeg kan få bruk for flere av dem senere i studiet. Foreleseren var veldig flink og engasjert. Det 
var spennende med et litt annerledes kurs.  

15 Kurset var interessant, jeg lærte noen nyttige hukommelsesteknikker som jeg tror jeg vil få bruk for, og det ble gjennomført på en underholdende/morsom måte. Det var lett å følge 
med, og foreleser var flink og hadde god kontakt med publikum. Vil nok bli nyttig i forbindelse med pugging, særlig i eksamenstidene, men også ellers.  

16 Kurset var ganske interessant og Alan Krill var en festlig fyr. Fascinerende å se hvor mye man kan huske med relativt enkle teknikker. Selv om det nok har sin plass i et slikt kurs, 
synes jeg ikke det var veldig interessant å lære å pugge tallrekker. Det kunne nok vært mer relevant å lære anatomipugging for eksempel. Alt i alt et greit kurs.  

17 
kurset begynte bra med endel metoder og liknende som jeg kan ha praktisk bruk for i virkeligheten, men etterhvert skle det ut i ting som kursholder selv tydeligvis fant veldig 
fascinerende - men som for oss var både uinteressant og litt irrelevant. vil heller ha flere memoreringsmetoder enn latinske vers for å huske årstall på latin! vil heller ha fler tips og triks 
for å huske bedre enn å høre på om foreleserns meninger når det gjelder nåværende tallsystem og forslag til andre måter å telle på!  

18 
Ble litt for sært til tider, med hvordan skrive telefonummer med vanskelige ord. Skulle vært gjort mer for å tilnærme seg medisinstudiet, altså gjort det mer rettet mot medisinstudenter. I 
tillegg ble eksemplene kanskje dratt noe langt, idet vi memorerte 20-30 ubrukelige ord. Hva med en liten intro om generell studieteknikk? Foreleseren var en artig skrue! Moro med folk 
som virkelig brenner for noe!  

19 
Syntes kurset var interessant, men vet ikke hvor mye nytte jeg får av det vi lærte i kurset. Memoreringsteknikkene passer muligens ikke såå bra på vårt medisinske studium. Synes 
foreleseren var svært engasjert, noe som er veldig smittende og derfor positivt. Foreleseren var derimot også veldig usystematisk, og det virket som om forberedelsen til kurset hadde 
vært så som så hos ham.  

20 
Mye var nytt og fascinerende, men ble veldig langdrøyt og lite nytt etterhvert. Kunne med fordel brukt mindre tid på hver hukommelsesmetode og heller lært flere metoder. Særlig siste 
økten ble lang og mindre interessant. Vi kunne også med fordel ha brukt med tid på hukommelsesmetoder vi kan bruke på studiet. Ble stor fokus på hukommelsesmetode med tall i 
forhold til metoder som er relevant for å huske ting vi må kunne på studiet. Men alt i alt er jeg fornøyd med kurset!  

21 Dette var veldig spennende. Og pedagogisk og interessant framlagt.  

22 
Kurset gav innsikt i bruk av husketeknikker, noe som kan være meget nyttig for medisinstudeneter. Jeg synes teknikkene ble lagt fram på en pedagogisk og morsom måte. For 
medisinstudenter er kanskje ikke teknikkene for å huske store tall (f.eks. pi med 1000 desimaler) så vesentlig. Det kunne vært fint om det ble lagt litt mer vekt på husketeknikker som 
angår vanskelige ord som ikke nødvendigvis gir mening, selv om gjennomgangen av disse husketeknikkene i og for seg var bra.  

23 husketeknikker er hjelpsomt for medisinstudenter, vi går på et studie der mye skal forstås, men noe må også pugges for å lette daglig arbeid, lesing og kommunikasjon med andre 
helsearbeidere. kurset ble samtidig en slags mental reise som satte krav til konsentrasjon og forestillingsevne. spennende!  

24 

Kurset begynte med at vi lærte hvordan man pugger en liste med vanlige ord. Dette gjorde vi ved å binde to og to ord sammen ved å danne et bilde av disse to ordene sammen i 
hodet. Vi så for oss en barnevogn oppi et badekar, deretter et bilbarnesete oppi barnevognen, deretter en biltilhenger hengende etter bilbarnesete, et bordtennisbord oppå tilhengeren, 
med en båt hvor nettet skulle ha vært, osv. Deretter memorerte vi en liste med ord som vi ikke har noe forhold til, og dermed ikke har mulighet til å danne oss bilde av. Her brukte Allan 
Krill en kalender med geologiske tidsaldere, med ord som Maastrichtian, Campanian, Santonian, Coniacian, etc. Måten å lære disse på var å danne seg bilde av noe som ligner på 
ordet. For å huske Maastricht (alle slutter på -ian, så vi så bort fra dette) tenkte vi på et Mast-Rike. I dette Mast-riket var det en speiderleir på Camp (leir). De var her for å feire Sankt 
One, som hadde drukket masse cognac. Deretter lærte vi hvordan vi kan (og hvorfor vi bør) bruke ord i stedet for tall. Mitt telefonnummer kan slik sies som "hjertelilje gaupereir", hvor 
bokstavene RTLLGPRR er av betydning.  

25 Dette var et utrolig bra kurs. Tidenes best foreleser! :D Anbefales videre  

26 Jeg synes kurset var bra. Noe av det kan være nyttig i sammenheng med studiet, mens annet var mindre nyttig. Likevel var det et interessant og underholdende kurs, som jeg godt 
kunne anbefalt andre å gå på selv om det kanskje ikke er av de aller mest relevante kursene i studiesammenheng.  

27 
Dette var et artig og nyttig kurs, godt tilpasset oss som tilhørere. Kunne med fordel vært litt mer strukturert mot slutten, da var det mange som "datt av litt". Kursholderen virket litt 
usikker på hvilke tidsrammer han hadde, tror det hadde fungert bedre hvis han hadde hatt dette klart. Ellers er jeg usikker på om jeg fikk skrevet meg på oppmøtelisten for det kurset, 
det gikk litt for fort da det ble avsluttet.  

28 
Kurset var kjempebra. Og kjempemorsomt! Foredragsholderen la fram stoffet på en god og oversiktlig måte. De forskjellige hukommelsesteknikkene ("lenketeknikken" og 
locussystemet) imponerte meg øyeblikkelig ved deres effektivitet. Jeg kjedet meg ikke et øyeblikk. Anbefales absolutt at neste kursuke har med dette kurset. Og med samme 
foredragsholderen seff. Han hadde høy karisma og god humor. Minnet meg om Albert Einstein med sveisen hans...  

29 Noe ustrukturert framlegg, men alt i alt bra og interessant. Kunne vært spennende med eventuelle eksempler på praktisk nytte av teknikkene som gjennomgås, da særlig med tanke på 
medisinstudiet. Engasjert foreleser, om enn noe rotete. Vil anbefale at dette prøves igjen neste år, kanskje med interaktive øvelser? Noen får i oppgave å huske noe på såså lang tid 



osv.  

30 jeg ble litt skuffet over at kurset i liten grad kan hjelpe meg i mitt studie. i omtalen av kurset ble man forespeilet at man skulle lære husketeknikker for å huske vanskelige ting, mens 
kurset i virkeligheten dreide seg mer om hvordan man husker tall. jeg synes kurset ble lagt fram ganske rotete.  

31 

Kurset i hukommelse gikk ut på at studentene fikk en innføring i ulike teknikker innen memorering. Foredragsholder Allan Krill presenterte teknikker som omhandlet både memorering 
av tall, ord og navn, heriblant såkalt lenketeknikk, pseudonummetode for husking av tallrekker og årstall og loci-system for "arkivering" av kunnskap. For medisinstudenter som har et 
omfattende pensum vi ska kunne, mener jeg det er nyttig å lære metoder for enklere memorering. Vil derfor absolutt anbefale at kurset kommer med i kommende kursuker. Personlig 
mener jeg vi kanskje kunne lært enda mer om metoder som går spesifikt på memorering av medisinfaglige emner, men er alt i alt godt fornøyd med kurset.  

32 Foreleseren var litt spesiell. Kanskje en noe rotete fremstilling av et interessant og viktig tema, især for medisinstudenter. Jeg hadde likt om fremstillingen av husketeknikker hadde 
vært vinklet mer inn på det å huske ord og setninger, istedet for tall. Det er jo det som er mest nødvendig når man er medisinstudent.  

33 

Noe av grunnen til at jeg valgte å melde meg på dette kurset var at jeg var interessert i å lære meg noen triks for å huske pensum bedre og tilegne meg bedre metoder for å pugge. 
Jeg vil si at det til en viss grad levde opp til mine forventninger, spesielt i starten hvor han presenterte forskjellige metoder som jeg hadde forventet. Mot slutten synes jeg han beveget 
seg litt for mye over til tall og memorisering av disse og en metode han selv hadde jobbet veldig mye med. Det virket som om han kunne mere om forskjellige metoder for å huske 
pensum som ikke var tall og å memorisere paralelle tankerekker og lage linker mellom disse, men at dette ble nedprioritert. Inntrykket fikk jeg da det ble spurt spesifikt om dette fra 
forsamlingen og han lovet å komme tilbake til det, men at det aldri skjedde da han brukte etter min mening altfor lang tid til å snakke om memorisering av tall som konsonanter og et 
"tallalfabet".. Hvis han blir oppmuntret til å snakke mer om memorisering av gloser og sammenhenger mellom forskjellige tankerekker tror jeg dette ville blitt enda mer aktuelt for 
medisinstudenter.  

34 Artig fyr som kursholder, og memoreringsteknikkene kan jeg godt se for meg å få bruk for i studiet, selv om det nok blir som partytriks i første omgang.  

35 Grunnen til at kurset ikke ble som forventet, var at jeg hadde en forestilling om konkrete ting for å bedre hukommelsen når det gjelder medisin, og medisinske termer. Dette kurset, gikk 
på litt enklere ord, samt at de siste to timene dreide seg om tall.  

36 Synes Alan Krill var fantastisk morsom å høre på - sprudlende og interessant fyr, som hadde veldig greie på memoriseringens kunstner og hukommelse. Han gav gode eksempler som 
var lette og følge med på, så var veldig fornøyd med dette kurset.  

37 Kursholder var tydelig interessert i emnet, men var nokså vimsete og falt ut flere ganger. Sa underveis ifra om at han var nervøs og at han da ble vimsete, men var meget god i emnet! 
Et interessant kurs, men jeg tror nok kanskje et ikke blir like mange som kommer neste år.  

38 
Dette var et veldig artig kurs, og det var spennende å lære noen enkle hukommelsesknep. Kursholder Allan Krill var veldig engasjert og artig å høre på. Spesielt interessant var det å 
lære hvordan man kan huske tall med bokstaver og ord, men det var flott å høre om både reiserute-tekninkken og lenke-tekninkken. Også bra at hukommelsesteknikkenes historie ble 
tatt med.  

39 
Kurset hadde en god og engasjerende foreleseser som var tydelig interessert i emnet. Han gikk bra gjennom ulike hukommelsesmetoder, slik at det ble naturlig å lære dem. Kurset var 
lagt opp bra med tanke på pauser og økter. Den siste delen av kurset (tall-alfabet) kunne med fordel vært kortet ned eller gjort litt mindre abstrakt. På denne delen falt nok mange av, 
særlig fordi dette var helt mot slutten. Alt i alt, et nyttig og kreativt innslag i kursuken, som vil være positivt for fremtidige kursuker også.  

40 
Kurset var både lærerikt og interessant. Kurset tok for seg flere metoder som blir brukt for å bedre kunne memorere ting. Den såkalte "lenke-metode", der ord blir memoret ved at det 
to ord blir linket sammen med et rart bilde, var en morsom metode for å tilegne seg kunnskap. En god og vittig foreleser førte også til at latteren satt løst og det ble en fryd og sitte å 
høre på. Så kort oppsummert et godt gjennomført kurs, som gjerne kan settes opp til neste år også.  

41 Morsom kursholder. Vi lærte mange interessante husketeknikker, og fikk vite litt historie bak også. Ble presentert for et tema jeg ikke kunne noe særlig om, men som var veldig 
underholdende å høre på. Det var også relevant for studiet, og jeg følte jeg fikk mye ut av det. Kanskje litt spesifikt til tider, men alt i alt veldig bra kurs!!  

42 
Dette kurset ble litt for detaljert gjennomkjøring av metodene. Brukte veldig lang tid på å vise de enkelte metodene. Noe som gjorde at det ble veldig langdrykt. Hadde ønsket av det 
hadde vært kuttet ut, og tatt for seg en enkel visning av bruken av metodene som ble forevist. Ellers er det jo et greit tema og få med seg. Flott med utlevering av ark som han brukte. 
Og en lystig kar.  

43 

Kurset gikk ut på å lære hukommelsesteknikker. Den første teknikken var lenketeknikken, som er basert på at det er lettere å huske ting i rekkefølge hvis man lager en sammenheng 
mellom dem. Denne teknikken gjorde at vi klarte å huske en lang rekke ord etter hverandre, og jo mer latterlig bildene vi så for oss var, jo lettere var det å huske dem. Verre var det da 
vi skulle lære oss en rekke med meningsløse ord. Da lærte vi en teknikk som gikk ut på å assosiere ordene med andre ord vi kunne fra før, og det kan jeg få nytte av når jeg studerer. 
Selv om det tar litt lang tid å lage seg slike bilder i hodet, er det ikke kjedelig arbeid. Vi lærte også å lage "arkivskap" i hodet, blant annet ved å bruke loci system, der man bruker 
kroppen, et hus eller en by for å huske ting. Deretter lærte vi teknikker for å huske tall og navn. Jeg synes kurset var lærerikt, og noen av teknikkene er veldig grei å bruke når man skal 
pugge ting. Det var også en veldig artig og foreleser. Jeg syns absolutt at kurset var verdt å få med seg.  



44 ivrig foreleser. interessert i dette teamaet. litt lite strukturert, men tok det med et smil. kunne tatt litt mindre om tall og omgjøring av bokstaver. hadde bra kunnskaper om dette feltet. 
bra eksempler med utdeling av ark. likte best delen med tankekjeder, kunne bygget litt mere på dette, føler at det er mest aktuellt for oss medisinstudenter  

45 
Kuret gav meg det jeg var ute etter, nemlig lærdom som kan brukes i studiet. Spesielt det å huske vanskelige ord fikk jeg mye ut av. Foreleseren var bra og gjorde kurset interessant.. 
Har ingen forslag til forbedringer, men personlig var jeg ikkeså opptatt av å memorere tall, så for min del kunne det vært mer om å huske og arkivere usammenhengende 
gloser/fremmedord. Helhetsintrykk bra!  

46 Veldig morsom og underholdende foredragsholder med mange spennende teknikker å lære bort!  

47 
jeg synes kurset var veldig spennende, og jeg følte at spesielt det vi lærte tidlig i kurset er noe jeg vil ha nytte av i mitt studie. Etter hvert synes jeg det ble litt mye, og litt lite relevant i 
forhold til hvordan jeg ønsket å bruke kurset (mer rettet mot hvordan man kan huske bedre det man øver på til eksamen f.eks) men, det gjorde egentlig ikke så mye for foreleseren var 
veldig engasjert og det var lett å se at dette var et tema han brant for.  

 


