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Abstrakt 

Under de senaste åren har intresset för test baserat lärande ökat och det förekommer evidens 
att detta fenomen fungerar inom flera områden som bland annat test format, personliga 
egenskaper samt återkoppling från ett test. En aspekt som det däremot finns få studier av är 
testbaserat lärande i relation till individuella skillnader i kognition. Den föreliggande studien 
fokuserar därför på individuella skillnader avseende arbetsminneskapacitet och episodiskt 
minne och dess effekter på ihågkomst av svenska-swahili-ordpar. I studien ingick 163 
gymnasieelever, varav 82 var flickor och 81 var pojkar med en medelålder om 17.10 år. 
Multipla regressionsanalyser undersökte deltagarnas förmåga att minnas 60 svenska-swahili-
ordpar fyra veckor efter inlärningsperioden.  Analysen visade att både arbetsminneskapacitet 
och episodiskt minne predicerar långtidsretention för studerade ordpar. För testbaserat lärande 
var det endast det episodiska minnet som signifikant predicerade retentionen. Studien indikerar 
att det episodiska minnet, är centralt både för att studera ordpar och att lära in ordpar genom 
testbaserat lärande. Däremot är det enbart arbetsminnet som har betydelse för att lära sig ordpar 
via att studera ordparen. 

Nyckelord: Testbaserat lärande, testeffekten, individuella skillnader, kognition, 
episodiskt minne, arbetsminneskapacitet  

Abstract 

During the last years, the interest for test-enhanced learning have increased and robust evidence 
concerning test format, personal characteristics and feedback have been obtained. However, 
few studies have examined test-enhanced learning in relation to cognition. The present study 
therefore focused on examine the individual differences in working memory capacity and the 
episodic memory and the effects of those on recall of Swedish- Swahili word pairs.  The study 
included 163 students whereof 82 girls were and 81 were boys, with a mean age of 17.10 years. 
Multiple regressions investigated whether the participated could correctly recall 60 Swedish-
Swahili word pairs four weeks after the learning session. The analysis showed that both the 
episodic memory and working memory capacity predicted long-term retention for studied word 
pairs.  For test based learning only the episodic memory had a significant prediction for long 
term retention. The study indicate that the episodic memory is central both for learning through 
study and learning through test-enhanced learning. While working memory was important only 
learning through study. 

Keywords: Test based learning, Testing effect, individual differences, cognition, 
working memory capacity, episodic memory 
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Under de senaste åren, har intresset för testbaserat lärande ökat som en strategi att 
förbättra inlärning (Schwieren, Barenberg, & Dutke, 2017). Grundtanken för testbaserat 
lärande, är att en studerande fas, oftast definierad som att läsning av en viss information, ska 
åtföljas av en eller flera på varandra följande tester. Tester där individen ett flertal gånger ska 
återerinra sig informationen som finns i långtidsminnet (McDaniel, Roediger, & McDermott, 
2007). Skillnaden i ihågkomst vid efterföljande test i mellan inlärning via testbaserat lärande 
och annan metod, oftast upprepat studerande benämns som en ”testeffekt”. Evidensen för 
denna metod är substantiellt och har visat sig vara verksam i ett stort antal studier (> 400), se 
Dunlosky, Rawson,  Marsh,  Nathan, och Willingham (2013) för en översikt. På senare år  har 
intresset också riktats mot testeffekten i relation till individuella skillnader i kognition. Den 
föreliggande studien fokuserar på testeffekten i relation till individuella skillnader i kognition, 
främst avseende arbetsminne och episodiskt minne.  Introduktionen nedan tar sin avstamp i 
minnessystem och minnesprocesser och hur de relaterar till testbaserat lärande. Vidare 
introduceras och diskuteras individuella skillnader i kognition i relation till testeffekten som 
också är huvudfokus i studien. 

Människan har en stor förmåga att koda in, lagra och plocka fram information ut sitt 
minne. Denna förmåga gör att en individ kan klara sina vardagliga rutiner (Unsworth, 2019). 
För att kunna beskriva våra minnessystem används ofta olika modeller. De mer etablerade 
modellerna tas sin avstamp i multipla minnessystem, så kallade Multiple memory system 
(MMS) modeller. Enligt dessa modeller är det separata strukturer i hjärnan som är både 
beroende och oberoende av varandra (Ferbinteanu, 2018). Dessa så kallade neurala nätverk är 
centrala när en individ skall lära sig ny information som de senare ska kunna återerinra sig och 
använda i framtiden (Ferbinteanu, 2018). 

Vanligtvis delas det mänskliga minnesystemet in i två övergripande kategorier där den 
ena kategorin handskas med information under en kort tidsperiod och som är begränsad i 
omfattning, vilket oftast benämns som korttidsminnet eller arbetsminnet. Medan den andra 
kategorin handskas med information som lagrats permanent och inte har någon egentlig 
begränsning lagringskapacitet, benämns som vårt långtidsminne. Arbetsminnet centrala 
uppgift är att vara aktiv under inkodning, lagring och framplockning av information från 
långtidsminnet samt för att  manipulerar komplexa kognitiva uppgifter (Baddeley, 2000). Det 
andra systemet, långtidsminnet. Lagrar all den kunskap och erfarenheter som en individ har 
tillägnat sig (Unsworth, 2019). 

Långtidsminnet kan delas in i två delar, dels är det deklarativa minnet och dels det 
minnet som benämns som icke deklarativt. Vidare kan det deklarativa minnet delas in i ett 
semantiskt minne som innefattar faktabaserad kunskap för en person och det episodiska minnet 
som innebär att en person minns de händelser som de har upplevt som individ. Det icke 
deklarativa minnet som även benämns som implicit minne innefattar sådana minnen som 
motorik och de vanor som en person har i sitt liv (Hencke, 2010; Squire & Dede, 2015). Det 
deklarativa minnet ackumulerar ny information vilket med hjälp av arbetsminnet kan jämföras 
med befintlig kunskap (Squire & Dede, 2015). Ett av de mer intressanta områdena är den 
mediala temporalloben (MTL). I MLT lagras information i ett område som benämns som 
hippocampus (Hencke, 2010).  Denna struktur i hjärnan har visat sig vara aktiv, både för 
semantiskt och episodiskt minne (Ryan, Cox, Hayes, & Nadel, 2008). När ny information 
kodas in hos en individ, överförs denna information från arbetsminnet till långtidsminnet och 
lagras i hippocampus (Amin & Malik, 2013). Men för att ett minne skall bli stabilt i 
långtidsminnet, behöver kunskapen konsolideras och denna process består av två komponenter. 
Först är det en snabb fas där ett minne konsolideras under en kort tid allt ifrån några minuter 
upp till några timmar och denna fas sker på cellnivå i hjärnan, en process där hippocampus är 
ett centralt område. Den andras fasen som benämns som systematisk konsolidering är en 
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process som sker under en längre tid i hjärnan och denna process kan vara i veckor, månader 
eller till och med i flera år för att ett minne skall bli stabilt. Under den processen transfereras 
information till mer kortikala områden för en mer permanent lagring.  När ett minne blir 
tillräckligt stabilt från den snabba processen övergår denna process till den systematiska 
processen för att göra ett minne stabilt och ett område som påverkar denna process är amygdala 
komplexet (Dudai, 2004). 

De grundläggande minnesprocesser som också är av vikt för testbaserat lärande, 
innefattar, som poängterats ovan, tre faser. Dessa tre faser består av (1) inkodning av ny 
information, (2) lagring av denna information samt att (3) kunna plocka fram information från 
minnet när kunskap behöver vara tillgänglig för individen. Dessa tre faser för minnesprocesser, 
påverkar varandra eftersom hur väl en individ kodar in ny kunskap påverkar hur den nya 
kunskapen lagras och kan plockas fram hos individen (McDermott & Roediger, 2018). Den 
första av dessa tre faser, vilket är inkodning av ny information är selektiv. Det innebär att en 
person tar in den information som de fokuserar på för stunden. Den andra fasen för dessa 
minnesprocesser, är att ny kunskap lagras i hjärnan där den nya informationen skapar ett 
minnesspår (engram). Den tredje och avslutande fasen för dessa processer är att kunna plocka 
fram information och denna förmåga beror på hur en person har kodat in ny kunskap eftersom 
inkodning av information sker i en specifik ordning (McDermott & Roediger, 2018). 

Grundtanken avseende testbaserat lärande är enkel; person som studerar ny information 
skall få ett eller flera test efter att de har studerat den nya informationen. När en individ 
genomför sådana test förbättras inlärning och minnet av den information som har studerats.  
Denna ide är inte ny, redan Spitzer (1939) beskrev att test kan förbättra inlärning hos individer 
i skolåldern. Under lång tid var fenomenet testbaserat lärande bortglömt men Glovers (1989) 
arbete ”The testing phenoma, not gone but nearly forgotten” var startskottet på en serie av 
studier som återuppväckte intresset för testbaserat lärande. 

En central orsak till varför testeffekten, förbättrar inlärning är att testbaserat lärande 
medför att personen behöver söka information i sitt långtidsminne. Denna sökning medför i sin 
tur att ett minne förstärks samt att det skapas flera vägar till detta minne (Dunlosky et al., 2013) 
Vidare beskriver även (Dunlosky et al., 2013) att de individer som utför ett test, får bättre 
förmåga att organisera ny information jämfört med individer som enbart studerar information 
ett antal gånger. Några av de positiva effekter som påvisats är att individer genom att använda 
testbaserat lärande blir mer motiverad för sina studier när de upptäcker vad de kan eller inte 
förstår inom ett visst ämne för deras studier (McDaniel et al., 2007). Testeffekten har visat sig 
att vara stabil i allt ifrån barn i skolålder upp till individer som studerar på universitet 
(Schwieren et al., 2017), upp till äldre individer över längre tidsperioder (Meyer & Logan, 
2013). 

För individer som använder testbaserat lärande förbättras förmågan att lära sig ny 
kunskap i nya situationer (Agarwal, Finley, Rose, & Roediger, 2017). Testeffekten har visat 
sig att vara stabil, i allt från olika typer av testformat, material, personliga egenskaper och 
återkoppling. Wiklund‐Hörnqvist, Jonsson, & Nyberg (2014) argumenterade för att 
testeffekten är stabil både för faktabaserat material och längre texter. Vidare visade Kromann, 
Jensen, och Ringsted (2009) att medicinstuderande får en bättre inlärning efter att ha gjort tester 
i en sjukhusmiljö. Dessa individer som genomförde en kurs i en simulerad sjukhusmiljö, när 
de fick göra ett test i slutet av sin kurs fick bättre inlärning jämfört med en kontrollgrupp som 
enbart övade denna färdighet inom medicin. 

En central aspekt avseende testbaserat lärande är som noterats ovan, återkoppling 
(feedback). Exempelvis visade Agarwal, Karpicke, Kang, Roediger, & McDermott (2008) att 
individer som utför ett test utan att få använda sina egna anteckningar får en bättre inlärning av 
ny kunskap över längre tid, jämfört med personer som får använda sina anteckningar under ett 
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test. Men det kanske viktigaste fyndet var att individer som dessutom får återkoppling på, utan 
att använda någon anteckning får ännu bättre inlärning av ny kunskap jämfört med de individer 
som inte får någon återkoppling och inte heller fick använda sina anteckningar (Agarwal et al., 
2008). Vidare har test effekten visat sig vara positiv för personer med någon form av 
funktionsnedsättning, bland annat visade Sumowski et al. (2013) att personer med multipel 
skleros (MS) får en bättre inlärning efter att de har genomfört ett test. För en mer helhetlig 
översikt av testbaserat lärande och testeffekter, se Dunlosky et al., (2013) och Rowland (2014). 

Som poängterats ovan så visar forskning att feedback är centralt för inlärning. Men 
även typ av svarsformat, till exempel distinktionen mellan fri återgivning och flervalsfrågor 
har studerats frekvent. McDaniel et al. (2007) visade att studenter för en kurs om 
beteendestudier, fick bättre resultat via testbaserat lärande när de fick ge korta svar (fri 
återgivning) på testet jämfört med när det fick svara med hjälp av flervalsfrågor. När det gäller 
att få återkoppling för ett test, beskriver Roediger (2011) att återkoppling har betydelse för all 
slags testning, men framförallt de som innehåller flervalsfrågor. Om alternativet som väljs är 
fel så kan en återkoppling korrigera det felaktiga svaret så en felinlärning inte sker (Roediger, 
2011). Vidare beskriver Roediger (2011) att direkt återkoppling visserligen är effektivast, men 
fördröjd återkoppling kan ytterligare stimulera minneskonsolideringen. Sammanfattningsvis 
visar flertalet studier att faktorer som påverkar testeffekten är bland annat hur mycket 
information som ska läras in, intervallen mellan studerandet och det efterföljande testet, typ av 
svarsformat samt om individen får någon återkoppling eller inte. En aspekt som är av centralt 
intresse i denna uppsats är individuella skillnader i kognition och relationen till testbaserat 
lärande vilket diskuteras nedan. 

När det gäller individuella skillnader för test effekten beskriver bland annat Wiklund-
Hörnqvist, Jonsson, och Nyberg (2014) att de individer som har en lägre arbetsminneskapacitet 
har lika stor nytta av att använda testbaserat lärande jämfört med de individer som har en högre 
arbetsminneskapacitet. Medan Agarwal et al. (2017) visade att individer med lägre 
arbetsminneskapacitet gynnas i högre grad jämfört med individer med högre 
arbetsminneskapacitet.  Det förekommer även individuella skillnader avseende generell 
intelligens. Minear, Coane, Boland, Cooney, och Albat (2018) menar att de individer som har 
en låg generell intelligens i högre grad kan gynnas vid enklare testbaserade uppgifter. Medan 
individer som har en högre generell intelligens gynnas mer av testbaserade frågor med högre 
svårighetsgrad. Ytterligare studier som genomförts avseende individuella skillnader i kognition 
är hur testeffekten är relaterad till det episodiska minnet. Bland annat visade Brewer och 
Unsworth (2012) att individer som har sämre episodiskt minne gynnas mer av testbaserat 
lärande jämfört med individer som har ett bättre episodiskt minne. 

Sammantaget visar ovanstående att testbaserat lärande är en gynnsam metod sett över 
olika material och svarsformat, men också att individuella skillnader i kognition kan var av 
betydelse. Studier av individuella skillnader är i dagsläget dock få. I den föreliggande 
uppsatsen är fokus därför på individuella skillnader i arbetsminne och testbaserat lärande. Av 
särskilt intresse är att följa upp tidigare studiers fokus på effekter av arbetsminnet och det 
episodiska minnet. Detta leder fram till följande frågeställning: 

I vilken utsträckning predicerar arbetsminnet och det episodiska minnet effekter av 
testbaserat lärande och upprepat studerande? 
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Metod 

Deltagare 

De som deltog i denna studie, var 163 gymnasielever mellan 16 och 20 år, med en 
medelålder på 17.10 år, (SD = 0.58). Varav 82 elever var flickor och 81 elever var pojkar. 

Procedur 

Alla som deltog i studien, fick inledningsvis genomföra en datorbaserad inlärningsfas, 
där de fick alla 60 ordparen mellan svenska och swahili presenterade för sig. Denna 
presentation genomfördes individuellt för varje deltagare och ordparen presenterades med ett 
intervall av nio sekunder mellan varje ordpar. Efter den inledande inlärningsfasen, lärdes 
hälften av ordparen in igen genom test baserad lärande och hälften av orden genom att studera 
ordparen igen. 

De ordpar som åter igen studerades av deltagarna, presenterades för dem i nio sekunder 
för varje ordpar För de som lärde in ordparen med hjälp av testbaserat lärande fick orden 
presenterat för sig i 5 sekunder till (exempelvis mashau) och där de fick 3 sekunder på sig att 
skriva det rätta ordet (båt). Efter denna period fick de en sekunds återkoppling för det korrekta 
svaret för ordparet. 

Efter den inledande inlärningsfasen testas deltagarna på 20 av de 60 ordparen direkt 
efter inlärningsfasen. Efter en vecka kommer deltagarna att testas för ytterligare 20 ordpar och 
till sist kommer alla ordparen att testas på deltagarna efter 4 veckors tid efter inlärningsfasen 
för studien. 

Instrument och Material 

För denna undersökning, har 60 ordpar mellan svenska och swahili använts. Dessa 
ordpar är de samma ordpar som har använts i tidigare undersökningar bland annat en studie 
genomförd av Karlsson-Wirebring (2015).  

Nedan beskrivs samtliga kognitiva mätningar. Men i uppsatsen används endast 
mätningen av komplext arbetsminne (operation span) och mätning av det episodiska minnet 
(the modified associative learning test). Dessa kognitiva mätningar var datorbaserade och 
deltagarna angav sitt svar genom att antingen använda datorns tangentbord eller datormusen. 
Mått på reliabilitet anges  för komplext arbetsminne (operation span) och episodiskt minne 
(MAL), d.v.s. de måtten som användes  uppsatsen. 

 
Arbetsminneskapacitet (Operation span). För att mäta kapaciteten för deltagarnas 

arbetsminne, användes en komplex arbetsminnesuppgift, denna uppgift benämns som 
operation span (Unsworth, Heitz, Schrock, & Engle, 2005).). För denna uppgift fick deltagarna, 
utföra matematiska uppgifter samtidigt som de skulle lagra sekvenser av bokstäver ur sitt 
minne. Denna sekvens av bokstäver, skulle sedan återerinras från långtidsminnet i samma 
ordning som sekvensen hade visats. Test-re-test reliabilitet för operation span har påvisats vara 
hög. Exempelvis i Unsworth et al (2005) var den 0.83 

 
Episodisk minne (MAL; Modified Associative Learning test). För att mäta det 

episodiska minnet användes Modifed Asscociative Learning test (MAL) (Lövdén, 2003). För 
denna uppgift fick deltagarna 24 ordpar presenterade för sig i sekvenser. Dessa ordpar var 
uppdelade i två sekvenser med tolv ord i respektive sekvens. Dessa ordpar blev uppdelade i 
lätta och svåra ordpar, där de lätta ordparen hade tydliga associationer till exempel bebis och 
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gråt. De svåra ordparen hade inga klara associationer mellan exempelvis moln och bensin. 
Ordparen presenterades med tre sekunders intervall mellan varje ordpar. För varje korrekt svar 
för de lätta ordparen, gavs 0.5 poäng och för varje korrekt svar för de svåra ordparen gavs 1 
poäng för korrekta svar. Resultatet för de lätta ordparen respektive för de svåra ordparen samt 
det totala resultatet för de lätta och svåra ordparen användes som ett mått för detta test. 
Estimerad reliabilitet via alternate-forms correlation var i Lövden (2003) 0.75.  

Generell flytande intelligens / resonera (Ravens matris). För att kunna mäta 
deltagarnas generella intelligens användes Ravens progressive advanced matris som innehåller 
48 uppgifter och inkluderar även 12 praktiska uppgifter (Raven & Raven, 1991). För de 48 
uppgifter som förekommer i Ravens matris, blev deltagarna uppdelade slumpmässigt till udda 
eller jämna nummer för uppgifterna och det totala resultatet för detta test blev 24 för de 
lösningar som genomfördes korrekt. De som deltog hade 25 minuter på sig att genomföra dessa 
uppgifter och denna tid räknades ned i över hörnet på datorns bildskärm. 

Processing speed (Jämförelse mellan siffror och bokstäver). För detta test, fick 
deltagarna i undersökningen se ett antal siffror och bokstäver på vänster och höger sida på en 
bildskärm. Deras uppgift var att så snabbt som möjligt undersöka om båda dessa sidor med 
information var den samma. För varje omgång ingick totalt 40 uppgifter som varje deltagare 
skulle jämföra dessa siffror och bokstäver (Schmiedek, Lövdén, & Lindenberger, 2010).  

Visuospatialt korttidsminne (Block span). För det visuella korttidsminnet användes 
ett test, som benämns som block span, där deltagarna skulle minnas den korrekta ordningen på 
block som presenterades på datorskärmen.  Dessa block visades  På en skärm i ett rutnät 4 
gånger 4 rutor. Dessa block visades första gången med två block, nästa omgång med tre block 
upp till 16 block. Deltagarna skulle efter en 1 sekunds fördröjning med hjälp av datormusen 
markera dessa block i samma ordning som de hade presenterats. Deltagarna fick utföra detta 
test till de inte lyckades att visa den korrekta ordningen på blocken (Nyroos, Jonsson, 
Korhonen, & Eklöf, 2015). 

Verbalt korttidsminne (digit span). Det verbala korttidsminnet, som även benämns 
som digit span fick deltagarna siffror mellan 0–9 presenterade för sig i slumpmässig ordning 
på en skärm. Efter 2 sekunder fördröjning fick de ange dessa siffor i samma ordning som de 
hade visats i. Detta test utfördes i obegränsat antal siffror upp till att deltagaren inte längre 
lyckades att återge ordningen på dessa siffror Det mått som gällde för detta test, var den nivå 
där deltagaren korrekt kunde återge ordningen på sekvensen av de siffror som hade 
presenterats. (Nyroos et al, 2015). 

Uppdatering (Letter running span och Keep track). För uppdatering förekom det 
två kognitiva mått och dessa var letter running span (Dahlin, Neely, Larsson, Bäckman, & 
Nyberg, 2008) och keep track (Miyake, 2000). Det första av dessa båda mått fick deltagarna se 
sekvenser av bokstäver av A B C och D i tre sekunder med två sekunders intervall. Uppgiften 
för de som deltog var att korrekt återge ordningen på dessa bokstäver. Det mått som användes 
för detta test, var återgivningen av den korrekta sekvensen av de sista fyra bokstäverna. 

Keep track. För denna uppgift, skulle deltagarna placera in ord i kategorier, som till 
exempel viss sport och yrken. Ett ord som till exempel viss basketboll visades på en datorskärm 
i två sekunder och de personer som deltog skulle placera rätt ord till rätt kategori. 

Etisk hänsyn 

För denna undersökning har den regionala etikkommittén vid Umeå universitet gett sitt 
godkännande att undersökningen genomfördes. För de som har deltagit i denna undersökning, 
har dessa personer blivit informerad om undersökningen för att de skall kunna ge sitt 
godkännande att delta i undersökningen. 
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Statistisk analys 

Multipel linjär regression undersökte effekten av både episodiskt minne och 
arbetsminnets påverkan på långtidsretention avseende ordpar som lärts in via testbaserat 
lärande och upprepat studerande, respektive. Därför genomfördes två separata 
regressionsanalyser på ordpar som studenterna skulle komma ihåg fyra veckor efter 
inlärningsfasen. Angivna beta värden är standardiserade betavärden (β). 

Resultat 

Multipel regression med arbetsminne och episodiskt minne som prediktorer användes 
för att undersöka långtidsretention (ihågkomst efter fyra veckor) avseende testbaserat lärande 
och studerande, respektive. Resultatet av regressionen för studerade ordpar indikerar att de två 
prediktorerna, arbetsminne och episodiskt minne, sammantaget förklarade 12 % av variansen, 
F (2,161) = 11.5, p < .001. Vidare visade analysen att både arbetsminne och episodiskt minne 
signifikant predicerade långtidsretentionen for studerade ordpar, β = 0.21, t = 2.83, p = .005; β 
= 0.26, t = 3.47, p = .001. 

Samma analys för testbaserade ordpar visade att de två prediktorerna, arbetsminne och 
episodiskt minne, förklarade 4 % av variansen, F (2,161) = 3.06, p = 0.049. Vidare visade 
analysen att arbetsminne inte var en signifikant prediktor, β = 0.07, t = 0.89, p = .37, medan 
episodiskt minne var signifikant, β = 0.17, t = 2.17, p = .03  

Resultat visar sammantaget att det episodiska minnet påverkar prestation för deltagarna 
när de testades fyra veckor efter inlärningsperioden, avseende både ordpar som testats och 
studerats under inlärningsfasen. Arbetsminnet däremot var endast signifikant för de studerade 
ordparen. 

 

Diskussion 

Det främsta syftet för denna studie var att undersöka i vilken utsträckning individuella 
skillnader i episodiskt minne och arbetsminne kan predicera minnesprestation av svenska-
swahili ordpar.  Totalt ingick 163 individer mellan 16 och 20 år. De som deltog i 
undersökningen, fick 60 ordpar presenterade för sig och efter en inlärningsfas fick de studera 
30 av de 60 ordparen och bli testade på de andra 30 ordparen. Ihågkomst testades direkt efter 
inlärningen, efter en vecka och efter fyra veckor. Fokus i denna studie var på fyra veckors 
retentions intervallet. Mätningar av arbetsminne och episodiskt minne genomfördes med hjälp 
av mått som kan anses vara relativt pålitliga, både operation span och MAL har i tidigare studier 
uppvisat god reliabilitet.  

Den statistiska analysen visade att det bara var det episodiska minnet som predicerar 
prestationen för både ordpar som lärts in via studerande och testbaserat lärande. Resultatet 
indikerar att det episodiska minnet är centralt oavsett inlärningsbetingelse medan arbetsminnet 
främst är viktigt för studerade ordpar. Unsworth (2016) beskrev att det förekommer 
individuella skillnader i prestation mellan personer med en hög och låg 
arbetsminnneskapacitet.  Individer som har en hög kapacitet för arbetsminnet har ofta bättre 
strategier för att koda in ny information jämfört med individer som har en lägre 
arbetsminneskapacitet. Men i den föreliggande studien indikerar resultaten att 
arbetsminneskapacitet inte är en prediktor för senare ihågkomst, dvs att det är gynnsamt med 
testbaserat lärande oavsett arbetsminneskapacitet. För de individer som har en lägre 
arbetsminneskapacitet, har bland annat Agarwal et al. (2017) påvisat goda effekt av testbaserat 
lärande. Detta tyder i linje med den föreliggande studien att på att testbaserat lärande är 
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gynnsamt oavsett arbetsminnesförmåga. Avseende det episodiska minnet har Brewer och 
Unsworth (2012) beskrivit att individer som har ett starkt episodiskt minne lättare skapar flera 
vägar i minnet vid testbaserat lärande vilket borde underlätta senare framplockning. Brewer 
och Unsworth (2012) menade också att individer med ett sämre episodiskt minne behöver 
skapa nya minnesstrategier. I denna studie manipulerades inte nivåer av episodiskt minne, men 
de signifikanta relationerna mellan episodiskt minne och både ordpar som studerats och testats 
indikerar att det episodiska minnet är viktigt för långtidsretention. 
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