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SAMMANFATTNING 
Ronnie Gardiner Method (RGM) är en multisensorisk träningsmetod som riktar sig till 

personer med hjärnskada. Metoden bygger på musik, rytm och rörelse. Tidigare studier 

visar att metoden ger förbättrad balans, gång, greppstyrka samt arbetsminne och har 

positiva effekter avseende motorik, kognition samt på ett känslomässigt plan. Få studier 

har studerat RGM:s påverkan på språket. Man har dock sett att RGM förefaller påverka 

ordflödet positivt. Syftet med föreliggande uppsats är att fördjupa kunskapen om hur 

RGM påverkar ordflödet hos personer med förvärvad hjärnskada med respektive utan 

afasi samt att undersöka anhörigas upplevelse av kommunikationsförmågan före och 

efter RGM-träning. Åtta deltagare med förvärvad hjärnskada, med respektive utan afasi 

deltog. Tester som användes var: språkbatteriet Western Aphasia Battery – Revised 

(WAB-R), ”Berätta till en bild” ur WAB-R och FAS, djur och verb samt 

anhörigformuläret Communicative Effectiveness Index (CETI). En förbättring på 

fonologiskt ordflöde hos både personer med respektive utan afasi kunde konstateras. 

Däremot sågs ingen skillnad vad gäller semantiskt ordflöde respektive anhörigskattning 

av kommunikationsförmåga. Oväntat konstaterades lägre antal ord/minut och minskad 

lexikal densitet efter behandling, medan en tendens till ökad lexikal variation 

uppmättes.  

 

 

Nyckelord: RGM, afasi, förvärvad hjärnskada, musikterapi, ordflöde   

 

ABSTRACT 
Ronnie Gardiner Method (RGM) is a multi-sensory training method aimed for people 

with brain damage. The method is based on music, rhythm and movement. Previous 

studies show that the method provides improved balance, gait, grip strength and 

working memory and has positive effects regarding motor skills, cognition and on an 

emotional level. Few studies have studied RGM's impact on language. However, RGM 

has been seen to have a positive effect on word flow. The purpose of the present thesis 

is to deepen knowledge about how RGM affects the flow of words in people with 

acquired brain damage with and without aphasia, and to investigate relatives' experience 

of communication ability before and after RGM training. Eight participants with 

acquired brain injury, with and without aphasia participated. Tests that was used were 

the language battery Western Aphasia Battery - Revised (WAB-R), "Tell a picture" 

from WAB-R and FAS, animals and verbs and the related form Communicative 

Effectiveness Index (CETI). An improvement in phonological word flow in both 

persons with and without aphasia was noted. However, no difference was seen in terms 

of semantic word flow and relative estimation of communication ability. Unexpectedly, 

lower number of words / minute and decreased lexical density after treatment were 

noted, while a tendency for increased lexical variation was measured. 

 
 

Keywords: RGM, aphasia, acquired brain injury, music therapy, word flow 
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1. Bakgrund 

 

1.1. Musik och språk  

Musik har beskrivits som språkliknande form av mänskligt uttryck trots att musikens 

ljud inte har en karakteristisk betydelse såsom språkljud har. Språk, i form av 

kommunikation är i sin bredaste form är en process som kräver ett utbyte av 

information i form av tecken och symboler mellan en sändare och en mottagare. Tecken 

har vanligtvis en specifik mening medan symboler har en mindre specifik mening och är 

mer öppna för subjektiv tolkning (Kreitler and Kreitler 1972; Berlyne 1971 i Thaut 

2008). Likheter mellan musik och språk har lyfts fram av många forskare. Några 

utmärkande drag för både musik och språk är prosodiska funktioner, tonhöjd, 

varaktighet, klangfärg, intensitet, accenter och böjningsmönster. Andra likheter när man 

jämför musik och språk är syntax och pragmatik. Både musik och språk bygger på 

syntaktiska system som sorterar ljud efter regelstyrda strukturer. (Schenker 1935; 

Bernstein 1976; Sloboda 1985 i Thaut 2008). Den pragmatiska delen av kommunikation 

i form av musik och språk handlar om att den är formad av en social och kulturell 

kontext samt att det finns en kommunikativ intention hos den som kommunicerar. Dessa 

element ger musik såväl som språk en mening (Merriam 1964; Kraut 1992).  

 

1.2. Musikterapi  

Alla mänskliga kulturer som vi känner till har musik. Människor har genom alla tider 

spelat och njutit av musik. Det äldsta instrumentet man har hittat är 30.000-40.000 år 

gammalt (Conard et al, 2009). Det är troligt att de första människorna som tillhörde 

homo sapiens, 100.000-200.000 år tillbaka i tiden använde instrument som flöjter och 

trummor och spelade musik tillsammans i grupp (Grönlund, Alm och Hammarlund, 

1999).  

 

Så här definierar den internationella samarbetsorganisationen World Federation of 

Music Therapy (WFMT) musikterapi:  

 

”Musikterapi är den professionella användningen av musik och dess element som 

ett ingripande i medicinska, pedagogiska och vardagliga miljöer med individer, 

grupper, familjer eller samhällen som försöker optimera deras livskvalitet och 
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förbättra deras fysiska, sociala, kommunikativa, emotionella, intellektuella och 

andliga hälsa och välbefinnande. Forskning, praktik, utbildning och klinisk 

utbildning i musikterapi baseras på professionella standarder enligt kulturella, 

sociala och politiska sammanhang.” (World Federation of Music Therapy 

[WFMT], 2020).  

 

Musikterapi finns spridd över stora delar av världen. I USA utvecklades musikterapi 

som behandlingsform efter andra världskriget och användes som rehabilitering för 

krigsveteraner. I Sverige fick musikterapin fäste först under 1970-talet. Idag omfattar 

musikterapi behandlingsområden från i livets alla skeden, från neonatalmottagningar till 

palliativa avdelningar. Exempel på områden där musikterapeuter arbetar är bland annat 

skolan, i specialpedagogiskt arbete, på psykiatriska institutioner och i arbete med 

hjärnskadade (Grönlund, Alm och Hammarlund, 1999).    

 

1.3. Neuroplasticitet 

Neuroplasticitet är grunden för såväl inlärning som rehabilitering av hjärnvävnad efter 

en hjärnskada (Kleim & Jones 2008). Forskning visar att varje gång man lär sig något 

förändras kopplingarna mellan nervcellerna i hjärnan. Neuroplasticiteten påverkas av 

beteendemässiga, sensoriska och kognitiva erfarenheter. Kunskapen om den friska 

hjärnans förmåga att skapa nya nervbanor går att applicera vid rehabilitering av skadad 

hjärnvävnad efter en hjärnskada (Kleim & Jones, 2008).  

 

Man vet att återhämtningen efter stroke är olika, bland annat beroende på hur lång tid 

det har gått sedan en stroke inträffade. Det är väl dokumenterat att den största 

återhämtningen av hjärnans språkliga funktioner sker i den akuta fasen efter stroke. 

Dock påverkar neuroplasticiteten de språkliga funktionerna även vid kronisk afasi 

(Teasell et. al, 2012). Återhämtningsfaserna efter stroke delas in i två tidiga faser, akut 

och subakut fas och en tredje kronisk fas (Cramer, 2008).  

 

1.4. Ronnie Gardiner Method  

Ronnie Gardiner Method (RGM) är en multisensorisk träningsmetod som är designad 

för personer med hjärnskada. I träningen används musik, rytm och rörelse. I RGM 

aktiveras de visuella, auditiva, kinestetiska och taktila sinnena. Träningen antas gynna 

hjärnans neuroplasticitet; skapandet av nya neurologiska nätverk i hjärnan genom 
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träning av både motoriska och kognitiva förmågor efter hjärnskada (The Ronnie 

Gardiner Method, 2015).  

 

Sedan 2010 har RGM implementerats och använts i såväl Sverige som Europa och i 

flera icke-europeiska länder inom rehabiliteringvården i syfte att stimulera kognitiv och 

motorisk funktion, såsom minne, koncentration, verkställande funktion, multitasking, 

samordning, mobilitet, balans och motoriska färdigheter. RGM avser att stödja 

kroppsmedvetenhet, självkänsla och förbättra sociala färdigheter. RGM har använts vid 

Parkinsons sjukdom, hos patienter med demens, depression och vid friskt åldrande. Man 

har även använt RGM vid ADHD, autism, dyslexi och i vanliga skolmiljöer. RGM har 

utvärderats vetenskapligt som ett exempel på multimodal sensorisk stimulering i sen 

återhämtningsfas vid strokerehabilitering och som ett sätt att förbättra prestanda med 

dubbla uppgifter vid Parkinsons sjukdom (Pohl, 2018a).  

 

RGM tränas i grupp med en certifierad RGM-instruktör. Instruktören använder ritade 

symboler för fötter, händer och händer som klappar med mera. Symbolerna är blåa och 

röda där blått representerar höger sida och rött representerar vänster sida. Instruktören 

gör rörelser med höger och vänster sida av kroppen som gruppen härmar. Rörelserna 

görs till rytm-baserad musik (Pohl, 2018b).   

 

 

Figur 1. Exempel på symboler som används i RGM-träningen för att visa vilken rörelse som ska utföras. Tillstånd att 

använda bilden har getts från grundaren av RGM-metoden, Ronnie Gardiner, 28 november 2019.  

 

Flera studier av strukturerad RGM-träning vid stroke och förvärvade hjärnskador har 

gjorts med signifikanta resultat. Vid en stor studie vid Göteborgs universitet . I en 

longitudinell studie av Bunketorp-Käll et al (2016) undersöktes hur RGM påverkade 

personer i sen fas av stroke utifrån parametrarna återhämtning efter stroke och 

funktionell förbättring. I studien jämfördes en grupp som gick i RGM (n=41) med en 

grupp som fick ridterapi (n=41) två gånger i veckan under tolv veckor samt en 
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kontrollgrupp med dold randomisering (n=41). Återhämtning efter stroke (genomsnittlig 

förändring från baslinje på VA-skala) var högre bland rytm-och-musikterapi (5,2 [95% 

konfidensintervall, 0,79–9,61]) och deltagare i ridningsterapi (9,8 [95% 

konfidensintervall, 6,00–13,66]), jämfört med kontrollgrupp (−0,5 [−3,20 till 2,28]); P = 

0,001 (1-vägs ANOVA). Förbättringarna kvarstod i båda grupperna 6 månader efter 

interventionen. Utifrån resultaten såg man att RGM hade statistiskt signifikanta resultat 

på förbättrad balans, gång, greppstyrka samt arbetsminne (Bunketorp-Käll et al., 2016). 

 

I en kvalitativ studie av RGM:s effekter bidrog träningen enligt deltagarna till positiva 

effekter avseende motorik, kognition samt på ett känslomässigt plan. Viktiga aspekter 

av träningen var musiken, den sociala interaktionen, utmanande övningar och en 

skicklig ledare (Pohl et al., 2018c).   

 

Enstaka studier har gjorts på RGM ur ett logopediskt perspektiv. I en magisteruppsats 

från logopedprogrammet vid Göteborgs universitet undersöktes tal och språk hos 

patienter med måttlig afasi som gick i RGM-träning. Studiens resultat visade statistiskt 

signifikant förbättrat ordflöde hos deltagarna. Man såg även ett något ökat medelvärde 

på övriga språk- och kommunikationstest. Nio av elva deltagare ville fortsätta i terapin 

efter avslutad behandling (Schütz, 2002).  

 

1.5. Ordflöde 

Ordflödestest är effektiva för att undersöka en persons åtkomst till sitt mentala lexikon, 

exekutiva funktioner och mentalt tempo (Ruff m fl, 1996). I kliniska sammanhang 

används ordflödestest som ett mått på en persons ordmobiliseringsförmåga (Ivachova & 

Tinghag, 2007). Ruff et. al. (1996) visade i en studie att reliabiliteten för ordflödestest 

var hög. Dessutom är ordflödestest lättadministrerade och de ger en pålitlig bild av vissa 

av testpersonens kognitiva förmågor. Ordflödestest ingår ofta som standard i 

testbatterier för afasi (Ivachova & Tinghag, 2007).  

 

Inom forskning talar man om två olika typer av ordflöde: fonologiskt och semantiskt. 

För att testa det fonologiska ordflödet får testpersonen under en begränsad tid, oftast en 

minut, nämna så många ord som möjligt på en viss bokstav. För att testa det semantiska 

ordflödet ska testpersonen räkna upp så många ord som möjligt inom en viss kategori, 

antingen inom ordklassen substantiv eller verb. Det fonologiska och semantiska testet 
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testar olika kognitiva processer. Det semantiskt ordflöde kräver ett intakt semantiskt 

minne samt effektiva sökprocesser medan fonologiskt ordflöde kräver effektiv initiering 

och en god förmåga att växla mellan olika sökstrategier (Kosmidis m fl, 2004). 

 

1.6. Afasi och afasiintervention 

Afasi definieras som en språkstörning efter hjärnskada. Tidigare hävdade man att afasi 

enbart berodde på vänsterhemisfärskador, men idag vet man att språkförmågan i stort 

inte är begränsad till vänster hemisfär. Det diskuteras om språkstörningen är primär 

eller om den är en sekundär skada till följd av en minnes- eller 

uppmärksamhetsstörning. Afasi och språkstörning är sedermera inte samma sak. 

Diagnosen språkstörning kan man få i samband med högerhemisfärskador, subkortikala 

skador och progriderande neurologiska sjukdomar som t.ex. ALS eller Parkinssons 

sjukdom (Ahlsén, 2008, s.187-188).  

 

Generella slutsatser när det gäller evidens vid afasiintervention är, att när målinriktad 

träning av särskilda språkliga funktioner ges bör interventionen vara intensiv för att ge 

goda resultat. Detta gäller även när interventionen sätts in långt efter hjärnskadan. Vid 

kommunikations- och strategiinriktad träning med fokus på kommunikation mer 

generellt har även träning med lägre intensitet relativt god effekt (Ahlsén, 2008, s.195-

196). 

 

2. Syfte  

I föreliggande studie är syftet att fördjupa kunskapen om hur ordflödet påverkas hos 

personer diagnostiserade med förvärvade hjärnskador med respektive utan afasi vid 

RGM-träning samt hur deltagarnas närstående upplever att träningen påverkar den 

anhöriges kommunikativa och språkliga förmåga.   
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3. Metod  

Studien är en multipel fallstudie där alla forskningspersoner analyseras enskilt 

(Gustafsson, 2007). I denna studie handlar det om hur enskilda personer påverkas av 

RGM-träning över tid.   

 

3.1. Deltagare 

Inklusionskriterier: 

Personer diagnostiserade med förvärvad hjärnskada med eller utan afasi. Kriteriet var att 

de skulle kunna delta i RGM-träning en gång i veckan under hösten 2019. Inga 

exklusionskriterier användes. 

 

En av de tilltänkta deltagarna med afasi hoppade av studien efter första testtillfället. Det 

totala antalet deltagare blev 4 personer med förvärvad hjärnskada med diagnostiserad 

afasi och 4 personer med förvärvad hjärnskada utan afasi.  

 

Rekrytering:  

Rekrytering skedde med hjälp anställda inom Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i 

Stockholm samt Afasiföreningen i Stockholms län. Medlemmar från bägge 

föreningarna som planerade att delta i RGM-träning under hösten blev muntligt 

informerade om studien av de anställda. Därefter blev personerna som medgav intresse 

till den anställda uppringd av författaren och informerades om studien i detalj. Ett första 

möte planerades in per telefon. På mötet fick personerna skriftlig information om 

studien och därefter fick de skriva under ett samtyckesformulär där de samtyckte till att 

delta i studiens alla tre testtillfällen samt att de gav sitt medgivande till att en närstående 

fyllde i ett skattningsformulär.     

 

3.2. Material 

För att undersöka ordflödet hos samtliga deltagare användes ordflödestestet FAS, djur, 

verb. Ordflödestest mäter en persons förmåga att på begränsad tid producera ord som 

börjar på en viss bokstav. FAS mäter flödet av ord som börjar på F, A respektive. S 

vilka enligt författarna Spreen och Strauss (1998), är de vanligast förekommande i det 

engelska språket. Kategorin ”djur” är den mest förekommande i semantiskt 

ordflödestest. Vid testning av fonologiskt ordflöde ombeds testpersonen att säga så 



  

 

8 

många ord som möjligt på en viss bokstav under begränsad tid, oftast en minut. När 

man testar semantiskt ordflöde (djur och verb) får testpersonen istället säga så många 

ord som möjligt i en viss kategori (Ivanchova & Jones, 2007).  

 

Alla deltagare genomförde även uppgiften att berätta fritt till en bild ur Western 

Aphasia Battery – Revised, WAB-R (Kertesz, 2007) både före och efter behandling för 

att få ett alternativt mått på ordflöde hos samtliga deltagare. Resultaten analyserades 

utifrån de olika parametrarna: ord/minut, lexikal densitet, lexikal variation samt taltid 

vid bildberättande. Lexikal densitet innebär andel innehållsord som personen säger vid 

beskrivning av en bild. Lexikal variation innebär antalet unika ord som en person säger 

under tid.   

 

Deltagarna med afasi genomförde även övriga delar av språkbatteriet WAB-R med 

syftet att ta reda på vilken afasityp de hade. Kortversionen undersöker talflyt genom 

bedömning av spontantalet, hörförståelse genom ja/nej-frågor, språkförståelse genom 

uppmaningar i flera led samt repetition (Kertesz, 2007).   

 

För närståendes skattning av deltagarnas kommunikationsförmåga användes 

Communicative Effectiveness Index (CETI). CETI är en skattningsskala där närstående 

till en person med kommunikationssvårigheter skattar den anhöriges 

kommunikationsförmåga, såsom förmåga att kommunicera med ord, gester, 

ansiktsuttryck med mera (Lomas et al., 1989), på en 100 mm lång VA-skala med 

ändpunkterna ”kan inte alls” till ”klarar lika bra som före insjuknandet” (Lomas et al., 

1989).   

 

3.3. Procedur 

Första testtillfället var före RGM-träningens första tillfälle. Syftet var att få information 

om deltagarnas språkliga nivå. Vid det första testtillfället genomförde personerna med 

afasi en kortversion av ett språkbatteritest för att fastställa typ och grad av afasi  samt två 

olika ordflödestest. Övriga deltagare gjorde enbart uppgiften bildberättande i WAB-R. 

Samtliga deltagare gjorde även ordflödestesterna FAS, djur och verb. CETI delades ut 

till deltagarnas anhöriga. Författaren genomförde testerna tillsammans med deltagarna 

skriftligt och gjorde ljudupptagningar under testningen för att kunna analysera resultatet 

i efterhand.  
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Efter fyra veckors RGM-träning genomfördes det andra testtillfället. Då gjorde samtliga 

deltagare enbart ordflödestesterna. Efter åtta veckors RGM-träning genomfördes det 

tredje och sista testtillfället. Då gjorde samtliga deltagare ordflödestesterna och fick 

besvara frågan om vad de tyckte om RGM. Vid det tredje tillfället delades CETI ut för 

andra gången till deltagarnas anhöriga. Ifyllda CETI samlades ihop och analyserades.  

 

Bedömningarna genomfördes i personskadeförbundet RTP:s lokaler i Stockholm och i 

Afasiföreningens lokaler i Stockholm.  

 

Registrering och hantering av data:  

En mobiltelefon med inspelningsfunktion användes för ljudinspelning vid samtliga 

testtillfällen. Ljudupptagningarna sparades på en låst dator under tiden som de 

analyserades. Deltagarnas kodades och deras personuppgifter sparades på ett separat 

lösenordskyddat dokument på en låst dator för att deltagarnas identitet inte skulle röjas. 

Insamlat material förstörs då studien är publicerad.  

 

3.4. Dataanalys 

Data från testerna fördes in i Excel och redovisas deskriptivt både som diagram 

(ordflödestesten) och i tabell. En skillnad på minst 10 % från mättillfälle 1 till 

mättillfälle 3 bedömdes som kliniskt signifikant och markeras med fetstil. För 

gruppjämförelser användes oberoende t-test (jämförelse mellan afasi-grupp och icke-

afasi-grupp) respektive beroende t-test (jämförelse före och efter behandling). 

Signifikansnivå = 0,05. Som mått på effektstorlek används Cohen’s d. 

Statistikprogrammet Statistical Package for Social Sciences (SPSS) användes för 

statistiska beräkningar. 

 

3.5. Etiska överväganden 

3.5.1. Information och samtycke 

Författaren kontaktade hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och Afasiföreningen i 

Stockholm som vidarebefordrade information om studien samt intresseanmälan till 

personer som planerar att gå RGM under hösten 2019.  
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Afasivänlig information om studien samt information till anhöriga skickades ut till 

tilltänkta deltagare och deras anhöriga under våren 2019 där deltagarna kunde läsa 

informationen själva eller tillgodogöra sig informationen genom sina anhöriga (bilaga 1 

& 2). I informationen som skickades ut beskrivs studiens syfte och vad som förväntades 

av deltagarna i studien. Där deltagaren själv inte kunde tillgodose sig informationen på 

grund av nedsatt förmåga till följd av afasi ombads den anhörige förmedla 

informationen till deltagaren med hjälp av samtalsstöd (se bilaga 1). Vid första 

testtillfället beskrev författaren studien muntligt för att försäkra sig om att deltagarna 

var medvetna om vad deltagandet innebar. Därefter lämnade deltagarna informerat 

samtycke skriftligt. 

 

 

4. Resultat 

Resultatet presenteras först utifrån varje individ och därefter för gruppen som helhet 

samt för de deltagare som hade afasi (n=4) ”afasigrupp” och de som inte hade afasi 

(n=4) ”icke-afasigrupp”. Uppgifterna om deltagarna i är medvetet ospecifikt 

formulerade för att skydda deltagarnas identitet.  

 

 

4.1. Resultat på individnivå 

4.1.1. Deltagare A, ”Arne” 

Arne var över 75 år. Han hade nedsatt rörlighet i höger kroppshalva på grund av en 

vänstersidig stroke några år tidigare. Arne deltog i många aktiviteter. Han gjorde bland 

annat språkträning vid dator regelbundet. Fyra gånger per år gick han en månadslång 

intensivträning hos logoped. Arne hade deltagit i fyra RGM-kurser tidigare. Denna 

termin deltog han vid 3 av 8 tillfällen. 

      

Bedömningen med kortversionen av WAB-R visade på Brocas afasi med en afasipoäng 

på 19 av 100 och en språkpoäng på 15 av 100. 

 

Ingen förändring av ordflöde uppmättes i ordflödestestet FAS, djur och verb (figur 2 

respektive tabell 1).  
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Figur 2. Ordflödestest (FAS, djur och verb) för deltagare A 

 

Den lexikala densiteten sjönk, men den lexikala variationen ökade (tabell 1). 

Närstående skattade Arnes funktionella kommunikation högre efter behandlingen 

jämfört med före behandlingen (tabell 1). Taltiden ökade med 249 % (tabell 1).  

 

 

Tabell 1. Resultat från ordflödestestet ”Berätta till bild” med resultat beträffande; ord/minut, lexikal densitet, lexikal 

variation, resultat från anhörigformuläret CETI samt resultat på taltid vid ”Berätta till en bild”.  

Utfallsmått T1 T3 

Förändring 

ord/poäng 

Förändring 

% 

FAS (antal ord) 0 0,3 0,3 0 

Djur (antal ord) 0 0 0 0  

Verb (antal ord) 0 0 0 0  

Ord/minut 11 11,3 0,3 3 

Lexikal densitet 2 1 -1 -50 

Lexikal variation  11 22 11 100  

CETI (poäng 0-100) 44,5 55,3 10,8 24  

Taltid (antal sek) 90 314 224 249  

 

På frågan vad Arne tycker om RGM så säger han att han tycker att kursen var svår och 

att han därför inte var motiverad att fortsätta delta efter det tredje tillfället.   
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Sammanfattning deltagare A, Arne. Deltagare A hade mycket låg 

ordmobiliseringsförmåga på grund av afasi. Ord/min och den lexikala densiteten 

förändrades inte nämnvärt. Den lexikala variationen ökade med 100% och den 

funktionella kommunikationen skattades högre efter behandlingen. Deltagaren berättade 

till bild 3,7 minuter längre vid T3 jämfört med T, vilket sänkte den lexikala densiteten. 

Deltagaren var omotiverad till träningen eftersom han upplevde att den var för svår 

vilket kan ha en påverkan på resultatet. Deltagare A var mycket mer kommunikativ vid 

T3 jämfört med T1. Han visslade och använde mer kroppsspråk. Taltiden ökade flerfalt 

med 249 %.   

 

4.1.2. Deltagare B, ”Bertil” 

Bertil var en man i 60-årsåldern. För ett antal år sedan fick han en vänstersidig stroke. 

Efter stroken hade Bertil lindriga motoriska svårigheter i form av nedsatt rörlighet i 

höger kroppshalva. Han hade också synfältsbortfall åt höger och var ljus- och 

ljudkänslig. Bertil hade gått till logoped i flera år, men hade  uppehåll från det eftersom 

han deltog i undervisning som stimulerade tal och språk och arbetade med språkliga 

träningsprogram hemma vid datorn. Det här var första gången han deltog i RGM-

träning. Han deltog vid 8 av 8 tillfällen.  

 

Bedömningen med kortversionen av WAB-R visade på Anomisk afasi med en 

afasipoäng på 84 av 100 och en språkpoäng på 83 av 100. 

 

Bedömningen av ordflöde med ordflödestestet FAS, djur och verb sågs ingen förändring 

i kategorierna FAS och verb mellan T1 och T3. Resultatet visade en liten försämring i 

kategorin djur mellan T1 och T3 (se figur 3 respektive tabell 2).  
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Figur 3. Ordflödestest (FAS, djur och verb) för deltagare B. 

 

För Bertil minskade antal ord/minut från före till efter behandlingen. Den lexikala 

densiteten sjönk. Den lexikala variationen var oförändrad (tabell 2).  

 

Närstående skattade Bertils funktionella kommunikation på samma nivå efter 

behandlingen som före behandlingen. Taltiden vid bildberättande förändrades inte 

nämnvärt (tabell 2).    

 

 

Tabell 2. Resultat från ordflödestestet ”Berätta till bild” med resultat beträffande; ord/minut, lexikal densitet, lexikal 

variation, resultat från anhörigformuläret CETI samt resultat på taltid vid ”Berätta till en bild”. 

Utfallsmått T1 T3 

Förändring 

ord/poäng 

Förändring % 

FAS (antal ord) 11 11,7 0,7 6 

Djur (antal ord) 15 13 -2 -13 

Verb (antal ord)  14 18 4 29 

Ord/minut 112 106 -6,4 6 

Lexikal densitet  43,7 34 -9,7 -22 

Lexikal variation 170        170  0 0 

CETI (poäng 0-100) 70 71 1 1 

Taltid (antal sek) 312 304 -8 -3 
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Bertil känner till att RGM-träningen är bra och ger stimulans och att metoden tränar 

många saker. Han tycker dock att det är för tidigt att kunna säga om det gjort honom 

bättre. Han tycker RGM-träningen varit trevlig. Han har lärt känna nya människor som 

alla har olika förutsättningar i gruppen.  

 

Sammanfattning deltagare B, Bertil. Bertil hade god verbal förmåga trots afasi. Han 

presterade högt på alla test. Han var förhållandevis ung, hade stor motivation till att 

träna och bli bättre språkligt och tränade mycket på afasilinjen där han gick. Trots detta 

skedde inte någon markant förbättring av ordflöde. Det semantiska ordflödet 

förbättrades något, men bara i en kategori av två. Den enda kategori där resultatet 

förändrades nämnvärt är lexikal densitet.  

De små förändringarna kan möjligen bero på att deltagaren hade höga resultat redan 

från början på grund av gedigen språkstimulerande träning och att de därför inte 

förbättrades ytterligare under just de veckor RGM-träningen pågick. Eller för att afasin 

från början inte var så svår. Vad gäller den funktionella kommunikationen (CETI) sågs 

ingen skillnad (förändringen <10 %).  
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4.1.3. Deltagare C, ”Cesar”   

Cesar var en man som i 50-årsåldern som drabbades av hjärnblödning många år tidigare. 

I och med olyckan drabbades han av spastisk förlamning. Han har deltagit i RGM-kurs 

en gång tidigare. Innevarande termin deltog han i 7 av 8 tillfällen.  

 

 

 

 

Figur 4. Ordflödestest (FAS, djur och verb) för deltagare C. 

 

Deltagare C minskade antal ord/minut från före till efter behandlingen (tabell 3). Den 

lexikala densiteten sjönk, men den lexikala variationen ökade (tabell 3). 

Närstående skattade den funktionella kommunikation lägre efter behandlingen jämfört 

med före behandlingen (tabell 3). Taltiden vid bildberättande ökade med 190 % (tabell 

3).   
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Tabell 3. Resultat från ordflödestestet ”Berätta till bild” med resultat beträffande; ord/minut, lexikal densitet, lexikal 

variation, resultat från anhörigformuläret CETI samt resultat på taltid vid ”Berätta till en bild”. 

Utfallsmått T1 T3 

Förändring 

poäng 

Förändring % 

FAS (antal ord) 2 4,7 2,7 135 

Djur (antal ord)  12 8 -4 -33 

Verb (antal ord)  10 7 -3 -30 

Ord/minut 78 66 -12 -15 

Lexikal densitet 36 28 -8 -23 

Lexikal variation 46 87 41 89 

CETI (poäng 0-100) 99 89 -1 -10 

Taltid (antal sek) 62 180 118 190 

 

RGM-träningen gjorde att deltagare C uppmärksammade att hans minne har försämrats 

sedan insjuknandet. Han tyckte att träningen var bra. Den var, enligt honom, ett sätt att 

träna hjärnan.  

 

Sammanfattning deltagare C, Cesar. Resultatet på alla test sjönk förutom på lexikal 

variation. Deltagare C var motiverad till träningen, men det märktes att hans motivation 

till att delta i studien sjönk under studiens gång. Taltiden vid bildberättande ökade dock 

med 190 %.     

 

 

4.1.4. Deltagare D, ”David”  

David var en man i 60-årsåldern som många år tidigare drabbades av en traumatisk 

hjärnskada. Till följd av skadan fick han dysartri. Han hade deltagit i en kurs tidigare 

och han gjorde ingen övrig språklig träning utöver RGM. På den aktuella kursen deltog 

han 7 av 8 tillfällen. 

  

Eftersom David inte har afasi genomförde han inte WAB-R. En positiv förändring i 

ordflöde sågs i kategorin FAS och djur samt en negativ förändring i kategorin verb 

(figur 5, respektive tabell 4).   
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Figur 5. Ordflödestest (FAS, djur och verb) för deltagare D.  

 

Det fonologiska och semantiska ordflödet ökade, men inte i kategorin verb. Antal 

ord/minut minskade från före till efter behandlingen. Den lexikala densiteten sjönk 

avsevärt. Den lexikala variationen minskade (tabell 4). 

För deltagare D gjordes inget CETI eftersom hans anhöriga inte hade möjlighet att 

delta. Deltagare D var i slutet av studien omotiverad till att delta eftersom han inte har 

några språkliga svårigheter vilket kan ha en påverkan på resultatet vid de senare 

mätningarna. Taltiden ökade avsevärt, med 65 % (tabell 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

FAS Djur Verb

Test 1 Test 2 Test 3



  

 

18 

Tabell 4. Resultat från ordflödestestet ”Berätta till bild” med resultat beträffande; ord/minut, lexikal densitet, lexikal 

variation, resultat från anhörigformuläret CETI samt resultat på taltid vid ”Berätta till en bild”. 

Utfallsmått T1 T3 

Förändring 

poäng 

Förändring % 

FAS (antal ord)  11 16 5 45 

Djur (antal ord) 19 21 2 11 

Verb (antal ord)  22 16 -6 -27 

Ord/minut 60 35,3 -24,7 -41 

Lexikal densitet  27,4 17,5 -9,9 -36 

Lexikal variation 69 64 -5 -7 

CETI (poäng 0-100) - - - - 

Taltid (antal sek) 125 206 81 65 

 

Deltagare D tyckte att RGM underlättade rörelse av armen. Rörelse till musik hjälpte till 

att trigga muskulatur. Rent allmänt ansåg han att RGM motionerar hjärnan. ”Det är lite 

samma sak som att läsa ordet ”brun” när det står med gul text. Man måste tänka till och 

använda sin associationsförmåga när man gör RGM.” 

 

Sammanfattning deltagare D, David. Ordflödet ökade i kategorierna FAS och djur, men 

minskar i kategorin verb i T3 jämfört med T1. Ord/min och lexikal densitet minskade 

avsevärt. Lexikal variation minskade något. Taltiden ökade med 65 %.   

 

 

4.1.5. Deltagare E, ”Erik”   

Erik var en heltidsarbetande man i 50-årsåldern, men som för många år sedan drabbades 

av en traumatisk hjärnskada som ledde till halvsidesförlamning och kognitiva 

svårigheter. det akuta skedet hade han logopedkontakt, men inte därefter. Detta var 

första gången Erik deltog i RGM. Erik deltog 7 av 8 tillfällen. Erik hade inte 

diagnostiserad afasi, men han upplevde ändå själv att han hade vissa språkliga 

svårigheter.  

 

Bedömningen av ordflödestestet FAS, djur och verb visade en liten positiv förändring i 

ordflöde med ett respektive fyra fler ord mellan T1 och T3 i kategorin FAS respektive 
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verb. En negativ förändring av ordflöde skedde i kategorin djur med fyra färre ord i T1 

jämfört med T3 (figur 6).  

 

 

 

Figur 6. Ordflödestest (FAS, djur och verb) för deltagare E.  

 

För Erik minskade antal ord/minut från före till efter behandlingen (tabell 5). Den 

lexikala densiteten sjönk och den lexikala variationen sjönk marginellt. (tabell 5). 

Närstående skattade den funktionella kommunikation lägre efter behandlingen jämfört 

med före behandlingen (tabell 5). Taltiden ökade något, med 9 % (tabell 5).   
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Tabell 5. Resultat från ordflödestestet ”Berätta till bild” med resultat beträffande; ord/minut, lexikal densitet, lexikal 

variation, resultat från anhörigformuläret CETI samt resultat på taltid vid ”Berätta till en bild”. 

Utfallsmått T1 T3 

Förändring 

poäng 

Förändring % 

FAS (antal ord) 0 7,3 1,3 22 

Djur (antal ord) 16 12 -4 -25 

Verb (antal ord) 7 11 4 57 

Ord/minut  78,6 68,9 -9,7 -12  

Lexikal densitet 27,6 25 -2,6 -9  

Lexikal variation 76 75 -1 -1  

CETI (poäng 0-100) 76 46 -30 -39  

Taltid (antal sek) 126 137 11 9  

   

Deltagare E tyckte att RGM träningen var bra och att han hade trevligt där, men han var 

osäker på om den typen av rehabilitering gjort honom bättre. Han tror att det skulle gett 

mer om han tränat RGM hemma mellan passen på afasiföreningen.  

 

Sammanfattning deltagare E, Erik. Resultatet visade på en ojämn förändring av 

ordflödet. Det fonologiska ordflödet ökade marginellt. Det semantiska ordflödet i 

kategorin djur sjönk något och det semantiska ordflödet i kategorin verb ökade något. 

Det skedde en försämring i ord/min och en marginell försämring av lexikal densitet och 

variation. Den funktionella kommunikationen skattades som betydligt sämre efter 

behandling jämfört med innan. Taltiden ökade något. Deltagare E hade inga 

diagnostiserade språkliga svårigheter. En anledning till de ojämna resultaten kan vara att 

dagsformen varierade, vilket kan ha påverkatuppmärksamhet och koncentration.   

 

 

4.1.6. Deltagare F, ”Fanny”   

Nedanstående information är andrahandsinformation från deltagare F:s närstående. 

Fanny var en ung vuxen kvinna. För ca 10 år sedan drabbades Fanny av en allvarlig 

hjärnskada. Fanny hade motoriska svårigheter och blev diagnostiserad med grav 

dysartri. Fanny hade inte afasi och genomförde därför inte WAB-R. Enligt Fannys 

närstående har skadan gett upphov till odiagnostiserade språkliga svårigheter.  
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Under halva året gick Fanny till logoped två gånger i veckan. Fanny har deltagit i en 

RGM-kurs tidigare. Vid den aktuella kursen deltog hon 8 av 8 tillfällen.  

Bedömningen av ordflödestestet FAS, djur och verb visade en marginell förändring av 

ordflödet i de olika kategorierna. (figur 7, respektive 6)    

 

 

 

 

Figur 7. Ordflödestest (FAS, djur och verb) för deltagare F.  

 

För Fanny minskade antal ord/minut från före till efter behandlingen (tabell 1). Den 

lexikala densiteten sjönk, men den lexikala variationen ökade (tabell 6). 

Närstående skattade den funktionella kommunikation högre efter behandlingen jämfört 

med före behandlingen (tabell 6). Taltiden vid bildberättande ökade med 405 % (tabell 

6).   
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Tabell 6. Resultat från ordflödestestet ”Berätta till bild” med resultat beträffande; ord/minut, lexikal densitet, lexikal 

variation, resultat från anhörigformuläret CETI samt resultat på taltid vid ”Berätta till en bild”. 

Utfallsmått T1 T3 

Förändring 

poäng 

Förändring % 

FAS (antal ord) 4 5,3 1,3 33 

Djur (antal ord) 12 11 -1 -8 

Verb (antal ord) 5 6 1 20 

Ord/minut 16 11 -5 -31  

Lexikal densitet 7 5,7 -1,3 -19  

Lexikal variation 22 64 42 191  

CETI 59 67 8 14  

Taltid 109 550 441 405  

 

Enligt Fannys närstående tyckte Fanny om RGM:s koncept och var motiverad till att 

delta i träningen. På grund av motoriska svårigheter kostade träningen henne mycket 

kraft och hon blir väldigt trött av träningen.  

 

Sammanfattning deltagare F, Fanny. Ordflödet i FAS, djur och verb förändrades 

marginellt. En försämring av ord/min och lexikal densitet skedde, men en stor 

förbättring av lexikal variation uppmättes. Enligt anhörighetsformuläret ökade den 

funktionella kommunikationen. Även taltiden ökade avsevärt.   

 

 

4.1.7. Deltagare G, ”Göran”   

Göran var en man i 60-årsåldern. För några år drabbades han av en vänstersidig stroke. 

Han uppgav att han har motoriska svårigheter i höger kroppshalva. Han fick 

regelbunden undervisning som stimulerade tal och språk av bland annat logopeder. 

Detta är den första RGM-kursen Göran deltar i. Innevarande termin har han deltagit vid 

6 av 8 kurstillfällen.   

 

Bedömningen med kortversionen av WAB-R visade på Anomisk afasi med en 

afasipoäng på 73 av 100 och en språkpoäng på 59 av 100.  
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Resultatet på FAS, djur och verb visade ingen förändring i kategorin FAS. En 

förbättring av ordflödet i kategorin djur och en liten försämring i kategorin verb (figur 

8)  

 

 

 

 

Figur 8. Ordflödestest (FAS, djur och verb) för deltagare G. 

Deltagare G minskade antal ord/minut från före till efter behandlingen (tabell 7). Den 

lexikala densiteten sjönk marginellt, men den lexikala variationen ökade (tabell 7). 

Närstående skattade Arnes funktionella kommunikation samma efter behandlingen 

jämfört med före behandlingen (tabell 7). Taltiden vid bildberättande ökade med 23 % 

(tabell 7).  
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Tabell 7. Resultat från ordflödestestet ”Berätta till bild” med resultat beträffande; ord/minut, lexikal densitet,  lexikal 

variation, resultat från anhörigformuläret CETI samt resultat på taltid vid ”Berätta till en bild”.  

Utfallsmått T1 T3 

Förändring 

poäng 

Förändring % 

FAS (antal ord) 4 4 0 0 

Djur (antal ord) 9 11 2 22 

Verb (antal ord) 8 7 -1 -13 

Ord/minut 22,4 16,2 -6,2 -28 % 

Lexikal densitet 8,4 8,3 -0,1 -1 % 

Lexikal variation 46 51 5 11 % 

CETI (poäng 0-100) 72 73 1 1 % 

Taltid (antal sek) 228 281 53 23 % 

 

Enligt deltagare G är RGM-träningen ”kul, men svår”.  

 

Sammanfattning Deltagare G, Göran. Ordflödet förändrades marginellt i FAS, djur och 

verb. I bildberättande skedde en försämring av ord/min, men en ökning lexikal 

variation. Den funktionella kommunikationen förändrades marginellt. Taltiden ökade.   

 

4.1.8. Deltagare H, ”Håkan”   

Deltagare H, ”Håkan” var i 80-årsåldern. För ett antal år sedan drabbades han av en 

vänstersidig stroke som gav honom afasi. Han höll igång talet genom att prata med sin 

fru varje dag. Han var aktiv för sin ålder och engagerade sig på olika sätt. Utöver RGM 

deltog han i regelbunden språkundervisning där de övade språk bland annat genom 

samtal i grupp. Han har deltagit i en RGM-kurs tidigare. Innevarande termin har han 

deltagit vid 8 av 8 tillfällen.  

 

Bedömningen med kortversionen av WAB-R visade på konduktionsafasi med en 

afasipoäng på 84 av 100 och en språkpoäng på 84,3 100. 

 

Ordflödet ökade i samtliga kategorier FAS, djur och verb vid T3 jämfört med T1 (figur 

9, respektive tabell 8). 
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Figur 9. Ordflödestest (FAS, djur och verb) för deltagare H.  

 

Deltagare H minskade antal ord/minut från före till efter behandlingen (tabell 7). Den 

lexikala densiteten sjönk, men den lexikala variationen ökade (tabell 7). 

Närstående skattade deltagare H:s funktionella kommunikation på samma nivå efter 

behandlingen som före behandlingen (tabell 7). Taltiden vid bildberättande ökade med 

68 % (tabell 7).  

 

Tabell 8. Resultat från ordflödestestet ”Berätta till bild” med resultat beträffande; ord/minut, lexikal densitet, lexikal 

variation, resultat från anhörigformuläret CETI samt resultat på taltid vid ”Berätta till en bild”.  
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Utfallsmått T1 T3 

Förändring 

poäng 

Förändring % 

FAS (antal ord) 1 4 3 300 

Djur (antal ord) 10 12 2 20 

Verb (antal ord) 6 7 1 17 

Ord/minut 58,2 46,9 -11,3 -19 % 

Lexikal densitet 25 19 -6 -24 % 

Lexikal variation 59 91 32 54 % 

CETI (poäng 0-100) 76 76 0 0 % 

Taltid (antal sek) 110 185 75 68 % 
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Deltagare H trodde att RGM var bra för huvudet. Att det var bra med rytm.  

 

Sammanfattning Deltagare H, Håkan. Ordflödet förbättrades något i samtliga kategorier 

i FAS, djur och verb. Ord/min och lexikal densitet minskade, men lexikal variation 

ökade. Den funktionella kommunikationen var oförändrad. Taltiden ökade.     

 

 

4.2. Resultat på gruppnivå 

Som grupp så förbättras ordflödet mätt med FAS signifikant från 39,0 ord till 53,3 ord 

(p = 0,020; d=0,39) från T1 till T3. Ingen skillnad ses dock vad gäller Djur respektive 

Verb (figur 10) och inte heller vad gäller kommunikativ förmåga (CETI) (figur 10).  

 

Vad gäller berättelse till bild så är det en signifikant försämring på gruppnivå för 

ord/minut (p = 0,009; d= 0,27) respektive lexikal densitet (p = 0,012; d = 0,37) (figur 

11). Å andra sidan ses en tendens till förbättring vad gäller lexikal variation (p = 0,059; 

d = -0,34) (figur 11). 

  

Tiden deltagarna använde för att berätta till bild var signifikant längre för hela gruppen 

vid T3 jämfört med T1 (p = 0,047; d = -1,14).  

 

Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad i resultat mellan grupperna afasi - ej afasi. 

Det var heller ingen signifikant förändring mellan T1 - T3 för afasigruppen respektive 

för gruppen som ej hade afasi.  
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Antal ord  

 

Figur 10. Medelförändring med standardavvikelse på ordflödestestet FAS, djur och verb för gruppen som helhet och 

undergrupperna med och utan afasi. 

 

 

 

 

Figur 11. Den relativa medelförändring på bildberättande för gruppen som helhet och undergrupperna med och utan 

afasi. 
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  CETI 

 
Medelvärde SD 

Hela gruppen -4% 19% 

Afasi 5% 10% 

Ej afasi  -14% 22% 

Figur 12. Den relativa medelförändringen på den funktionella kommunikationen för guppen som helhet och 

undergrupperna med afasi och utan afasi. 

 

 

 

Figur 13. Medelvärde med SD av förändrad taltid till "Berätta till bild" mellan T1 och T3. 
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5. Diskussion  

 

5.1. Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att fördjupa kunskapen om hur ordflödet påverkas hos 

personer diagnostiserade med stroke med respektive utan afasi vid RGM-träning samt 

hur deltagarnas närstående upplever att träningen påverkar den anhöriges 

kommunikativa och språkliga förmåga.  

 

5.1.1. FAS, djur och verb 

Det fonologiska ordflödet förbättrades signifikant i gruppen som helhet i testet FAS, 

djur och verb. Det syntes ingen förändring av det semantiska ordflödet som mättes i 

deltesten djur och verb. Resultatet överensstämmer med Schütz (2002) som visade 

signifikant förbättring av ordflöde i samband med RGM-träning.  

 

5.1.2. Bildberättande 

Vid berättande till bild syntes en signifikant försämring på gruppnivå för ord/minut och 

lexikal densitet. En tendens till förbättring ses dock vad gäller lexikal variation. 

Däremot ses ingen skillnad i förändring mellan subgrupperna personer med afasi och 

personer utan afasi. Den ökade lexikala variationen kan styrkas av tidigare studier som 

visat att RGM har en positiv effekt på kognition (Pohl et al., 2018).     

 

Ord/min och lexikal densitet mäts genom att dividera antal ord per minut respektive 

antal innehållsord per minut. En möjlig orsak till försämringen av ord/min och lexikal 

densitet bland samtliga deltagare är att de flesta har längre taltid vid T3 jämfört med T1. 

Sex av åtta deltagare ökade sin taltid med mer än två minuter vid T3 jämfört med T1. 

Då flera av deltagarna talade långsamt påverkades även resultatet på ord/min och lexikal 

densitet negativt. Att deltagarna ökade sin taltid och att den lexikala variationen i talet 

ökade vid T3 jämfört med T1 kan bero på att de kände sig mer bekväma i 

testsituationen. Det kan även bero på att författaren gav dem mer tid att tala och 

uppmuntrade deltagarna genom att säga ”ser du något mer på bilden”. En möjlig orsak 

är även att deltagarnas språk helt enkelt har ”kommit igång” en bit in i träningen.    

 



  

 

30 

5.1.3. Kommunikativ förmåga   

Anhöriga till personer i gruppen med afasi upplevde en marginell förbättring av den 

funktionella kommunikationen, dock syntes en försämring av den funktionella 

kommunikationen i gruppen utan afasi. Resultatet kan jämföras med Schütz (2002) 

slutsatser som visade en låg korrelation mellan mätningarna av den funktionella 

kommunikationen före och efter RGM-träningen.    

En möjlig orsak till detta är att språket hos personerna utan afasi inte är deras främsta 

funktionshinder; att det finns andra mer uppenbara svårigheter i denna grupp. Genom att 

delta i studien och besvara frågor om sin anhöriges kommunikation är det möjligt att de 

anhöriga fick upp ögonen för sina anhörigas språkliga svårigheter och därför graderade 

kommunikationen lägre i slutet av studien jämfört med i studiens början, vilket 

resulterade i en lägre skattning av den funktionella kommunikationen för personer utan 

afasi. I gruppen med afasi är språket däremot det främsta funktionshindret , vilket gör att 

anhöriga är mer vana att observera kommunikationen och därför kanske ser mer 

verklighetsförankrade förändringar mellan terapins början och slut.   

 

5.1.4 Deltagarnas åsikt om träningen 

Sju av åtta deltagare var motiverade till träningen. Deltagare A som var 76 år var inte 

längre så motivera till träningen, trots att han deltagit flera gånger förut, men nu tyckte 

att träningen var för svår. Deltagare A hade mycket grav afasi. Både deltagare med 

respektive utan afasi tyckte att träningen var givande på olika sätt. De tyckte att det var 

trevligt och ett sätt att träna och utmana både kropp och hjärna.  

”RGM är bra för huvudet” (deltagare H) 

 

Det är möjligt att personer med en lättare form av afasi eller personer som inte har afasi 

upplever större motivation till träningen och tycker att den är mer givande.  
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5.2. Metoddiskussion 

 

5.2.1. Studiens styrkor och brister       

Det har tidigare gjorts studier på RGM:s påverkan på språket Schütz (2002), men där 

användes ett test för att undersöka ordflöde. I denna studie användes flera tester av olika 

karaktär för att ge ett fördjupat mått på hur ordflödet påverkas vid RGM-träning.  

 

I denna studie följdes deltagarna från RGM-kursens början och åtta veckor framåt. 

RGM-kursen pågick totalt under tio veckor, men på grund av att författaren inte kunde 

påverka RGM-kursens schema samt behövde följa universitetets terminstider var det 

inte möjligt att låta deltagarna genomföra hela kursen innan det tredje mättillfället 

genomfördes. Det bästa hade varit att följa deltagarna under hela RGM-träningen. På 

grund av studiens begränsade tid gjordes ingen baseline innan RGM-träningen startade 

vilket hade varit till gagn för studien.  

 

En svaghet i studien är att gruppen med personer med afasi var liten (n=4). En av de 

tilltänkta deltagarna med afasi hoppade av studien efter första testtillfället. Det saknades 

även en kontrollgrupp. Då gruppen bestod av personer med afasi och personer med 

förvärvad hjärnskada utan afasi var det trots detta möjligt att få en viss uppfattning om 

huruvida grupperna skilde sig åt.  

 

En nackdel i studien var att deltagarna gör samma test vid alla tre testtillfällen. För de 

personer som hade afasi och var motiverade att delta i studien verkade inte detta vara ett 

problem, men de som inte hade afasi och som var omotiverade till att delta i studien 

märktes det att de upplevde en viss tristess som kan ha en negativ inverkan på deras 

resultat vid T2 och T3.  

   

5.3. Fortsatta studier  

Föreliggande studie antyder att RGM kan ha en viss effekt på fonologiskt ordflöde, 

tallängd och lexikal variation. För framtida forskning inom området vore det intressant 

att göra en kvalitativ undersökning av bildberättande hos personer med afasi som går 

RGM-träning utifrån olika parametrar som ord/minut, lexikal densitet och lexikal 

variation.   
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5.4. Konklusion  

Det fonologiska ordflödet samt den lexikala variationen förbättrades hos både personer 

med och utan afasi i den föreliggande studien. I enlighet med tidigare forskning 

uppfattades RGM som en givande träningsform av majoriteten av deltagarna (Pohl, 

2018). Det finns dock risk att terapin kan upplevas för svår för vissa deltagare.   
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7. Bilagor (informationsbrev till deltagare, formulär för informerat samtycke, etc.) 

  

1. Afasivänligt informationsbrev till deltagarna 

2. Informationsbrev till anhöriga  
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 

Vill du delta i en studie om tal och språk efter förvärvad hjärnskada?  

 

Denna studie vill ta reda på hur talet påverkas av att gå i strukturerad rytm- och musikterapi 

enligt Ronnie Gardiner Method (RGM) hos personer med stroke med eller utan afasi.  

  

Projektet vänder sig till dig som har stroke eller afasi och som planerar att delta i RGM-träning 

med en certifierad RGM-tränare under hösten 2019. 

 

Studien 

Projektet är ett examensarbete vid logopedutbildningen vid Enheten för logopedi, Institutionen 

för neurovetenskap, Uppsala universitet. Handledare för projektet är Monica Blom Johansson, 

legitimerad logoped och universitetslektor, monica.blom.johansson@neuro.uu.se.  

 

Vad innebär deltagande?  

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att ange skäl.  

Observera att antalet deltagare i studien är begränsat!  

 

Du kommer att genomföra språkliga tester som tar ca 15 minuter tillsammans med 

logopedstudent Viktoria Ahlman. Testen kommer att genomföras vid 3-4 tillfällen där du bor 

eller i samband med RGM-träningen.  

Du som har afasi kommer att genomföra ett språkligt test med olika uppgifter och ett test som 

handlar om ordflöde i talet. Om du har stroke kommer du bara att genomföra ett test som 

handlar om ordflöde i talet.  

Som anhörig får du fylla i en enkät om din anhöriges kommunikationsförmåga.  

 

Personuppgifter 

Alla uppgifter hanteras konfidentiellt. 

 

Kostnader 

Det kostar ingenting att delta i studien, inte heller i form av transporter eftersom testerna sker 

där deltagaren bor eller i samband med RGM-träningen.  

 

Om du är intresserad av att delta i studien skriver du under det bifogade svarsformuläret så snart 

som möjligt och skickar det till följande adress: 

 

mailto:monica.blom.johansson@neuro.uu.se
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Monica Blom Johansson 

BMC, Box 593  

751 25 Uppsala  

 

Det går också bra att maila intresseanmälan till: 

Viktoriaahlman@gmail.com 

 

För övriga frågor kontakta logopedstudent  

Viktoria Ahlman, 073 – 0267997 

viktoriaahlman@gmail.com 

Enheten för logopedi, Uppsala universitet 
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