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Sammendrag 

Bakgrunn: Nonverbale lærevansker kommer fra det engelske begrepet nonverbal learning 

disabilities og er en heterogen vanskeprofil som har blitt forsket på siden 1970-tallet. 

Vanskene kjennetegnes hovedsakelig ved svikt i visuospatiale ferdigheter og sterke verbale 

ferdigheter, og blir ofte forvekslet med autismespekterforstyrrelse eller ADHD. Dette kommer 

av at lærevansken i sin historie har hatt en altfor vag definisjon hvor det har vært vanskelig å 

skille den fra andre kliniske diagnoser. På forskningsfeltet har det kommet bidrag fra 

pedagogisk, nevrologisk, nevropsykologisk og psykopatologisk tilnærming til nonverbale 

lærevansker. Bidragene fra de ulike faglige tilnærmingene har påvirket forskningsfeltet der 

både kriterier, definisjon, terminologi og undergrupper det blitt omdiskutert og litteraturen har 

blitt kritisert for mangel på valide og reliable forskningsresultater. I 2014 ble det publisert en 

analyse med et ønske om å organisere litteraturen på feltet med utgangspunkt i kriteriene som 

har blitt brukt av ulike forskere frem til 2012. Basert på resultatene fra analysen introduserte 

forfatterne et sett med kriterier for diagnostisering av nonverbale lærevansker. Denne 

masteroppgaven har undersøkt hvilke kriterier for nonverbale lærevansker som brukes i 

forskningsfeltet i etterkant av kriterieanalysen, og hvilken grad av konsensus det er på bruken 

av kriteriene. 

Metode: For å belyse tematikken og studere litteraturen, ble det gjennomført en narrativ 

litteraturstudie. Forskningsspørsmålene var: 

Hvilke kriterier og definisjoner brukes for å beskrive nonverbale lærevansker i litteraturen fra 

2012-2020? 

I hvilken grad er det konsensus om kriteriene? 

På bakgrunn av søkeprosessen og inklusjons- og eksklusjonskriteriene for litteraturstudien ble 

det dannet et utvalg på fem empiriske publikasjoner mellom mars 2012 og februar 2020. 

Litteratursøket ble gjort i databasene ERIC, PsycgINFO og Google Scholar. 

Resultater: Hovedfunnene fra de fem empiriske publikasjonene viste at fagfeltet for NLD var 

enige om de visuospatiale og verbale ferdighetenes rolle hos nonverbale lærevansker som en 

diagnose både i kriterier og definisjon. Publikasjonene viste også at det er tegn til andre 
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funksjoner som ble påvirket, slik som motoriske og sosiale ferdigheter. Disse kan sees på som 

følgesvansker av visuospatiale ferdigheter.  

Konklusjon: Definisjonen av NLD er avhengig av de presise kravene for diagnosekriteriene. 

Ifølge faglitteraturen er det enighet om at kriteriene for svikt i visuospatiale ferdigheter og 

sterke verbale ferdigheter står sentralt i vurdering av nonverbale lærevansker. Forskning viser 

at det er behov for mer kunnskap i det visuospatiale området. Dette kan hjelpe fagfeltet med å 

forstå om motoriske og sosiale ferdigheter er følgesvansker av svikt i de visuospatiale 

ferdighetene.  
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1 Innledning 

Lærevansker i ulike grader og former er relativt utbredt (Haugen, 2010a). De fleste har nok 

kjennskap til for eksempel Down syndrom, autismespekterforstyrrelser og dysleksi. Samtidig 

finnes det flere lærevansker som er mindre kjente. I tillegg til at noen lærevansker er mer 

kjente enn andre, kan man også skille mellom vansker som er mer eller mindre skjulte (Anne-

Grethe, 2002). Nonverbale lærevansker er både en mindre kjent og en relativt skjult 

lærevanske. Likevel er nonverbale lærevansker en betegnelse som har eksistert i over 50 år, 

og har utviklet seg til å bli et bredt tverrfaglig forskningsfelt (Cornoldi, Mammarella, & Fine, 

2016). I følge Urnes og Eckhoff (2009) kjennetegner nonverbale lærevansker vansker med 

rask og korrekt oppfatning av synsinntrykk, rom-retning, sansestimuli gjennom berøring, det å 

beherske motorikk og det å komme inn i nye situasjoner. Disse vanskene står i kontrast til 

adekvat utvikling av ordforråd, tale- lese- og skriveferdigheter. 

 

Én årsak til at nonverbale lærevansker er mindre kjent og dermed vanskelig å identifisere kan 

være den sentrale rollen språket har i vårt samfunn og utdanningssystem. Språklige 

ferdigheter utgjør fundamentet for innlæring av alle fagene i skolen og er et viktig verktøy for 

kommunikasjon (Haugen, 2010a). Siden språket er så dominerende, kan det hende at lærere 

lettere fanger opp elever som strever med verbale ferdigheter, fremfor elever som strever med 

ikke-språklige ferdigheter. For eksempel kan det være lettere å identifisere en elev med 

dysleksi enn for eksempel en elev med svake ferdigheter i håndverksfag eller kroppsøving. 

Dette kan komme av at betegnelsen lærevansker, mer konkret spesifikke lærevansker, 

vanligvis indikerer problemer med lesing og skriving (Haugen, 2010a). Mens vansker med 

språk, og deretter lesing og skrivning, kan bli tydelige allerede i barnehage- eller tidlig 

skolealder, vil ikke-språklig vansker ofte først komme til syne senere i utviklingen (Cornoldi 

et al., 2016). I tillegg identifiseres gjerne språkvansker og dysleksi lettere fordi det finnes 

gode kartleggingsverktøy som brukes systematisk, henholdsvis på helsestasjonen, i 

barnehagen og i skolen. 

 

En annen årsak til at det er lite fokus på nonverbale lærevansker sammenlignet med for 

eksempel dysleksi, er at det eksisterer store uenigheter blant forskere og fagfolk om hvorvidt 

nonverbale lærevansker utgjør en egen vanskegruppe som tydelig skiller seg fra andre kjente 

lærevansker (Spreen, 2011). I denne masteroppgaven legger jeg til grunn at nonverbale 
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lærevansker er reelle, samtidig som jeg anerkjenner og skal diskutere kritikken av betegnelsen 

i oppgaven. 

 

Samlet sett bidrar disse faktorene til at instanser som pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), 

psykisk helsevesen (BUP) og habiliteringstjenesten har liten kunnskap om nonverbale 

lærevansker (Urnes & Eckhoff, 2009). Utfordringene med å enes om hva nonverbale 

lærevansker er og hvordan man kan identifisere disse elevene, utelukker likevel ikke at 

ansatte i ulike deler av utdanningssystemet møter barn med vansker som passer denne 

beskrivelsen. For barna og familier som opplever at beskrivelsen nonverbale lærevansker 

passer med vanskene de erfarer, kan møtet med et hjelpeapparat som mangler kunnskap og 

innsikt oppleves vanskelig (Urnes & Eckhoff, 2009).  

 

For å eventuelt kunne ta i bruk betegnelsen nonverbale lærevansker, må forskere og fagfolk 

enes om hvordan disse vanskene kan beskrives, hvordan de skiller seg fra andre kjente 

lærevansker og hvordan man korrekt kan identifisere personer med disse kjennetegnene. I 

denne masteroppgaven ønsker jeg å se nærmere på arbeidet til forskere som jobber ut fra at 

nonverbale lærevansker er en reell vanskegruppe. Hvilke definisjoner og kriterier av 

nonverbale lærevansker arbeider de ut fra og er det i det minste enighet blant disse forskerne 

om dem?    

 

1.1 Aktualisering 

Det har blitt gjort en god del internasjonal forskning på nonverbale lærevansker siden 

vanskegruppen først ble omtalt (Banker et al., 2020; Johnson & Myklebust, 1967; 

Mammarella et al., 2013; Rourke & Tsatsanis, 1996; Semrud-Clikeman, Walkowiak, 

Wilkinson, & Christopher, 2010). De siste 20 årene alene har det blitt utgitt minst 14 bøker 

for foresatte og lærere om foreldreomsorgen og opplæringen av elever med nonverbale 

lærevansker, der ni av disse ble publisert i løpet av de siste tre årene (Fine, Semrud-Clikeman, 

Bledsoe, & Musielak, 2013). Dette står i kontrast til arbeidet på det norske fagfeltet, hvor den 

eneste norske boken ble utgitt i 2009 av Anne-Grethe Urnes og Gro Eckhoff.   

 

Flere forskere og klinikker har siden 70-tallet erkjent at en profil av nonverbale lærevansker 

eksisterer (Cornoldi et al., 2016), med noen unntak (Spreen, 2011). Samtidig, har verken 
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International Classification of Diseases 11th Revision (ICD-11) eller Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders 5th Edition (DSM – 5) inkludert nonverbale 

lærevansker i sine klassifiseringssystemer, hvor ICD-11 er den diagnosemanualen vi anvender 

i Norge. Nylig har det kommet en endring i ICD-manualen, som innebærer at en ny 

undergruppe for uspesifiserte lærevansker er opprettet (Verdens helseorganisasjon, 2018a). 

Det ser ut til at denne undergruppen vil kunne fange inn vanskene som beskrives hos elever 

med nonverbale lærevansker til en viss grad. Samtidig endrer ikke dette behovet for å få større 

klarhet rundt begrepet og hva som skille disse elvene fra elever med andre typer lignende 

lærevansker.  

 

I håp om å organisere fagfeltet, gjorde Mammarella og Cornoldi (2014) en analyse av 

eksisterende forskning på nonverbale lærevansker med utgangspunkt i kriteriene som er blitt 

brukt av ulike forskere frem til 2012. Basert på resultatene av denne analysen introduserte de 

et sett med kriterier for diagnostisering av nonverbale lærevansker, samtidig som de 

understreket behov for ytterligere forskning for å undersøke validiteten i de foreslåtte 

kriteriene (Mammarella & Cornoldi, 2014). Av den grunn vil det være relevant å se nærmere 

på hvilke studier som er gjennomført i kjølvannet av de foreslåtte kriteriene. 

 

1.2 Problemstilling 

Med utgangspunktet i analysen gjennomført av Mammarella og Cornoldi (2014), ønsker jeg å 

undersøke hvilke kriterier for nonverbale lærevansker som brukes i forskningslitteraturen som 

er gjennomført i etterkant av deres litteraturgjennomgang, altså studier publisert fra 2012 til i 

dag. Videre vil jeg undersøke i hvilken grad det nå er oppstått større enighet om kriteriene for 

nonverbale lærevansker. 

 

Problemstillingene jeg ønsker å besvare i denne masteroppgaven er:  

Hvilke kriterier og definisjoner brukes for å beskrive nonverbale lærevansker i litteraturen fra 

2012-2020? 

 

I hvilken grad er det konsensus om kriteriene?  
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Jeg skal tilnærme meg noen svar på disse spørsmålene gjennom en kvalitativ litteraturstudie, 

nærmere beskrevet i kapittel 3.  

 

1.3 Begrepsavklaring 

I lys av problemstillingen er det behov for å redegjøre for hvordan begrepene nonverbale 

lærevansker og lærevansker generelt blir brukt i oppgaven. I tillegg kan det være nyttig å ha 

klart for seg hva som kvalifiserer som et kriterium og hvordan det skiller seg fra en definisjon.  

 

1.3.1 Spesifikke lærevansker 

Ifølge Haugen (2010a) innebærer en spesifikk lærevanske at en elev har innlæringsvansker 

knyttet til et avgrenset område, og at vansken fører til svikt i bestemte akademiske 

ferdigheter. Spesifikke lærevansker har et nevrobiologisk grunnlag, som vil si at det kommer 

av en forstyrrelse i utviklingen i ulike områder av hjernen som er sentrale for læring (Haugen, 

2006a; Urnes & Eckhoff, 2009). Dette kan eksempelvis gjelde redusert kapasitet til å lytte, 

tale, lese, skrive eller regne, samtidig som kapasiteter og ferdigheter på andre 

funksjonsområder er innenfor normal utvikling. I tillegg må vanskene være uavhengig av 

syns- og hørselsreduksjon, motorisk funksjonsforstyrrelse, psykisk funksjonshemming eller 

emosjonelle vansker for å anerkjennes som spesifikke lærevansker. Ettersom nonverbale 

lærevansker ikke innebærer gjennomgripende vansker med flere områder innen utvikling og 

læring, slik som generelle lærevansker gjør (Haugen, 2010a), vil beskrivelsen spesifikk 

lærevanske ligge nærmest.  

 

1.3.2 Kriterier og definisjoner 

Selv for etablerte og kjente spesifikke lærevansker, deriblant dysleksi, har det vært årelange 

diskusjoner og uenigheter om hvordan vansken skal beskrives (Elliott & Grigorenko, 2014). 

Når det gjelder nonverbale lærevansker er situasjonen enda mer komplisert ettersom ingen av 

de to brukte diagnosemanualene har anerkjent denne spesifikke sammensetningen av vansker 

som en egen lærevanske. I kjølvannet av dette er det heller ingen definisjoner og fastsatte 

kriterier for å definere personer som kan passe til beskrivelsen nonverbale lærevansker som 
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forskere eller praktikere kan rette seg etter. En kan tenke seg at dette kan resultere i store 

forskjeller hva gjelder definisjoner og kriterier.  

 

Definisjon er en forklaring som skal hjelpe oss å forstå hva et ord eller begrep betyr. 

Definisjon deles som regel inn i to typer, normativ eller deskriptiv. Normative definisjoner 

har en regelskapende forklaring om hvordan ting er forventet eller bør være. Deskriptive 

definisjoner har en beskrivende forklaring om hvordan ting faktisk er på en så presis måte 

som mulig (Tranøy & Henriksen, 2020). I denne oppgaven blir definisjon forstått fra et 

deskriptivt perspektiv, hvor begrepet NLD blir beskrevet så presist som mulig ved hjelp av 

kriteriene. Kriterier er betingelser som må tilfredsstilles eller oppfylles, som uttrykkes i en 

definisjon eller teori (Alnes, 2018). I denne oppgaven stiller kriteriene krav for hva som må til 

for å uttrykke definisjonen på nonverbale lærevansker 

 

Til tross for at det er store uenigheter knyttet til nonverbale lærevansker, tar jeg i denne 

masteroppgaven utgangspunkt i at det er en reell vanskegruppe for å gi analysene og 

diskusjonen et utgangspunkt det er mulig å forholde seg til. Dette betyr imidlertid ikke at dette 

er tilfellet, og i diskusjonen vil jeg også belyse noe av kritikken mot nonverbale lærevansker 

som fenomen. 

 

1.3.3 Nonverbale lærevansker 

Nonverbale lærevansker er den innarbeidede betegnelsen vi bruker i Norge, som kommer fra 

det engelske begrepet «nonverbal learning disabilities». Det er brukt ulike forkortelser for 

dette, som NLD, NVLD eller NVL. Her vil forkortelsen NLD, som er initialene for det 

engelske begrepet, bli brukt. Denne oppgaven vil bruke definisjonen for nonverbale 

lærevansker slik den er beskrevet av Mammarella og Cornoldi (2014). Nonverbale 

lærevansker innebærer svikt i ikke-språklige domener, spesielt visuospatiale ferdigheter. På 

grunn av dette støter elever med nonverbale lærevansker på tilpasnings- og læringsvansker.  

 

1.4 Oppgavens oppbygging 

Oppgaven er delt inn i seks kapitler. Innledningsvis har oppgavens tema blitt introdusert og 

jeg har begrunnet hvorfor dette er verdt å studere nærmere. Her har også oppgavens 
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problemstilling blitt presentert og definisjon for sentrale begreper i oppgaven er avklart. 

Videre i oppgaven vil kapittel 2 redegjøre for historien og det teoretiske rammeverket knyttet 

til nonverbale lærevansker. I kapittel 3 presenteres, begrunnes og reflekteres det rundt de 

metodiske valgene som er gjort i planleggingen og gjennomføringen av litteraturstudien. Her 

introduseres også funnene for litteraturstudien. I kapittel 4 blir funnene presentert hver for seg 

og utdypes. Kapittel 5 sammenligner funnene opp mot hverandre og setter dem inn i en 

kontekst av teori. I tillegg vil det redegjøres for betydningen av konsensus, utfordringene ved 

konsensus drøftes og begrensninger ved studien blir redegjort for. Avslutningsvis, i kapittel 6, 

kommer en oppsummering.  
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2 Tidligere forskning og teoretisk 

rammeverk 

I dette kapittelet skal jeg beskrive begrepet nonverbale lærevansker i detalj. Ut fra 

arbeidsdefinisjonen av NLD presentert i forrige kapittel, kjennetegner nonverbale lærevansker 

utfordringer med visuospatiale ferdigheter. Som dette kapittelet skal vise, har det imidlertid 

vært store uenigheter knyttet til definisjonen av NLD. Jeg vil derfor begynne kapittelet med 

en historisk innføring for å beskrive begrepets opphav, samt hvordan forståelsen av NLD har 

utviklet seg over tid. I denne sammenheng kommer jeg inn på hvilke utfordringer som har 

oppstått i forsøket på å definere NLD. Deretter skal jeg forsøke å plassere den eksisterende 

kunnskapen om NLD på en skjematisk og ryddig måte ved bruk at et rammeverk utviklet av 

Morton og Frith (1995). Avslutningsvis skal det introduseres de nylig foreslåtte kriterier for 

NLD (Mammarella & Cornoldi, 2014), som vil danne utgangspunktet for de videre analysene 

i oppgaven. 

 

2.1 Historisk tilbakeblikk: Opphavet til NLD og 

sentrale bidrag på forskningsfeltet 

Nonverbale lærevansker ble for første gang omtalt av Johnson og Myklebust i 1967 (Johnson 

& Myklebust, 1967), og ble kalt for “nonverbal disorders of learning” av Myklebust i 1975 

(Myklebust, 1975). Forskerne argumenterte for at vanskene var medfødt og at de hang 

sammen med en svikt i høyre hjernehalvdel. Johnson og Myklebust fikk ikke så mye 

oppmerksomhet for sine funn i forsøket på å definere karakteristikken til denne gruppen. 

Dette kom av at det i sin tid utfordret begrepet spesifikke lærevansker slik begrepet har blitt 

definert (Spreen, 2011). I etterkant av dette, utviklet det seg atskillig mer kunnskap om høyre 

hjernehalvdelens relevans for ikke-verbale funksjoner (Urnes & Eckhoff, 2009). 

 

På slutten av 1980-tallet ble det gjort et nytt forsøk på å definere den ikke-verbale 

vanskeprofilen, denne gangen av Byron Rourke (1989, 1995) sammen med sine kollegaer, 

som kalte profilen for “nonverbal learning syndrome”. Vanskene ble referert til som et 

syndrom fordi Rourke ville at det skulle bli sett på som en sammensatt enhet. Rourke var en 
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av de ledende forskerne i feltet for NLD (Urnes & Eckhoff, 2009). Han var en kanadisk 

nevropsykolog som viet hele sin 40 år lange karriere til å utvikle og utforske denne 

vanskeprofilen, før han døde i 2011 (Cornoldi et al., 2016). Rourke var mest kjent for sin 

modell for hvordan kjennetegnene for vanskene henger sammen. Primære nevropsykologiske 

styrker og vansker førte til sekundære sterke og svake funksjoner, som igjen påvirket 

akademiske og sosioemosjonelle styrker og vansker. Med inspirasjon fra modellen til 

Goldberg og Costa (1981), var Rourke opptatt av betydningen av mangelfull utvikling og 

forstyrrelse av hvit substans i hjernen som en mulig årsak til NLD. Betegnelsen hvit substans 

viser til at nervefiberbuntene i nervesystemet er dekket av et lag med lipoprotein, også kalt 

myelin, som gjør at de ser hvite ut. Utviklingen av de hvite substansene skjer trinnvis 

gjennom hjernens modning og utvikling. Dette bidrar til et hurtig og funksjonelt samarbeid 

mellom nevroner og nevrongrupper i hjernen (Urnes og Eckhoff, 2009). 

 

2.2. Forsøket på å definere NLD fortsetter - 

utfordringen med overlappende diagnoser 

I etterkant av publikasjonene til Johnson, Myklebust og Rourke har det blitt gjort flere studier 

på feltet. Studiene forsøkte å definere NLD, og etablere klare grenser for symptomene ved å 

skille NLD fra allerede eksisterende kliniske diagnoser. Bidragene har kommet fra det 

pedagogiske, nevrologiske og nevropsykologiske perspektivet, i tillegg til klinisk 

psykopatologi. Dette kom av at Rourkes forsøk på begrepsdannelsen av NLD var for vag. 

Rourke forsøkte å skille NLD fra språklige lærevansker, i tillegg til å utvide forskningen til å 

omfatte undergrupper av barn med genetiske og medisinske tilstander for å gi validitet til hvit 

substans-hypotesen sin (Fine et al., 2013). På tross av dette ansees den å være den mest 

omfattende artikulerte modellen hittil (Cornoldi et al., 2016). 

 

Kirby og Hartas (2008) varslet, i følge Spreen (2011), om de uklare grensene mellom 

nonverbale lærevansker og andre diagnoser, slik som Asperger syndrom (AS), hyperaktivitet 

og oppmerksomhetsforstyrrelse (ADHD) og Dyspraksi, på engelsk omtalt som 

Developmental Coordination Disorder. Pennington (2008) hadde en tilnærmet lik konklusjon 

i sin vurdering av NLD. Penningtons vurdering viste at det ikke er tilstrekkelige bevis i 

forskningen for å akseptere NLD som en egen diagnose, når mange av trekkene sammenfaller 
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med allerede eksisterende kliniske diagnoser slik som Autismespekterforstyrrelse, 

matematikkvansker og Dyspraksi. Volden (2013) forklarte at forskningen viser tegn til at 

Dyspraksi overlapper med både NLD og Asperger syndrom og stiller spørsmål ved om alle 

disse diagnosene ikke bare er en manifestasjon av Autismespekterforstyrrelser. Med ICD-11 

blir deler av dette bekreftet ettersom Asperger syndrom nå inngår under 

Autismespekterforstyrrelser (Reed et al., 2019). Diagnoser med sammenfallende kriterier til 

NLD vil ikke bli utdypet i denne oppgaven, men det vil være vesentlig å se etter 

tilstedeværelsen av flere diagnoser under utredning. Totalt sett har det vist seg å være 

utfordrende å spesifisere en slik diagnose, og samtidig skille den fra andre diagnoser. Flere 

studier jobber fortsatt med å skille NLD som diagnose fra andre kliniske diagnoser som 

allerede eksisterer i diagnosemanualene (Hagberg, Billstedt, Nydén, & Gillberg, 2015; 

Pestun, 2017).  

 

2.3 Et teoretisk rammeverk - tre nivåer av 

årsaksforklaringer  

I boken om utviklingsforstyrrelse i språk, læring og kognisjon viser Hulme og Snowling 

(2009) til Morton og Frith (1995) sin kausalmodell the three levels framework (se figur 2.1) 

som skiller mellom og vurderer tre nivåer av forklaring for å forstå en utviklingsforstyrrelse: 

et biologisk nivå, et kognitivt nivå og et atferdsnivå. På tvers av disse nivåene befinner det seg 

også miljøpåvirkninger som skal tas i betraktning. Målet med rammeverket er å bruke det som 

et verktøy for å lettere forstå utviklingsforstyrrelser, hvor en interaksjon mellom eksterne og 

interne faktorer er en uunngåelig del av den tilfeldige kjeden i forklaringen av 

utviklingsforstyrrelser (Frith, 2001). Figuren under viser kausalmodellen til Morton og Frith 

(1995). Ved bruk av denne modellen vil vi få et klarere bilde av hvilke faktorer som kan 

forårsake NLD. 
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Figur 2.1: The three level framework, hentet fra Frith (2001 s. 557) 

 

2.3.1 Det biologiske nivået 

På det biologiske nivået finner vi det nevrologiske grunnlaget for utviklingsforstyrrelsen. På 

forskningsfeltet for NLD har det blitt lagt merke til individuelle variasjoner i 

nevropsykologiske egenskaper (Mazzocco, 2001; Ris et al., 2007). Forskningsfeltet for NLD 

indikerer at finnes genetisk basis for NLD. Samtidig har man også sett at vanskeprofilen 

assosieres med en rekke ervervede skader eller andre tilstander (Cornoldi et al., 2016). Dette 

er inkludert tilstander som hjernesvulst, genetiske lidelser, slik som DiGeorges syndrom og 

Nevrofibromatose type 1, Turner syndrom eller ryggmargsbrokk (Cornoldi et al., 2016; Urnes 

& Eckhoff, 2009). Undersøkelser som bruker bildediagnostisk teknikk, slik som MR eller 

computertomografi, har en tendens til å foregå i ganske små grupper, ofte kun fem til 20 

deltagere i hver gruppe. I slike tilfeller kan en NLD-diagnose virke passende og troverdig, 

men med slike små grupper vil individuelle variasjoner påvirke resultatet. At en deltakers 

vanskeprofil passer med beskrivelsen av NLD kan skyldes rene tilfeldigheter eller andre 

faktorer rundt barnet som har nevrologiske forskjeller. Dette gjør det nødvendig å trå med 

forsiktighet ved bruk av en NLD-beskrivelse og det er viktig å foreta en nøye klinisk 

vurdering for å stille riktig diagnose.  

 

Det har ikke blitt brukt mye tid eller ressurser på å forske på NLD ved bruk av 

bildediagnostisk teknikk, verken for å kunne kartlegge hjernestrukturene og -aktivitetene eller 

andre deler av nervesystemet (Cornoldi et al., 2016). Dette kommer av at det i første omgang 
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er mer hensiktsmessig for klinikere å forstå den observerbare atferden hos en elevgruppe 

(Fine et al., 2013), slik at tjenester som PPT og BUP skal kunne veilede i vurdering og 

intervensjoner av lærevansken. På den måten kan elevene få sosial, emosjonell og faglig støtte 

etter behov. Noen har likevel undersøkt det biologiske grunnlaget for NLD (Banker et al., 

2020), samt de nevrologiske manglene assosiert med NLD.  

 

Semrud-Clikeman and Fine (2011) undersøkte forskjellene i hjernestrukturene hos tre 

grupper; barn med NLD, barn med Asperger syndrom og barn med typisk utvikling. MRI-

bildene illustrerte at syv av 28 deltagere i gruppen av barn med NLD hadde uventede 

hjerneavvik. Resultatene viste ufarlige, men signifikante forskjeller hos disse barna i det som 

kalles cyste, sammenlignet med gruppene av barn med Asperger syndrom og barn med typisk 

utvikling. Et annet ord for cyste er blant annet godhjertet hjernesvulst. Disse funnene forteller 

at det er mulige forskjeller i den nevrologiske utviklingen mellom grupper av barn med NLD 

sammenlignet med de andre diagnosene i undersøkelsen. 

 

2.3.2 Det kognitive nivået 

Det kognitive nivået i modellen tar for seg tankeprosessene som kobler de biologiske 

faktorene til de atferdsmessige, i tillegg til miljømessige faktorers påvirkning, slik som 

emosjonelle prosesser. Hos elever med NLD tilsvarer dette taktil-perseptuelle ferdigheter, 

visuell-spatiale organiseringsprosesser, og muligens psykomotoriske evner.  

 

Persepsjon innebærer sanseinntrykk eller -oppfatninger og hvordan den påfølgende tolkes, 

som er sentral for læring (Haugen, 2006b; Teigen & Frode, 2020). Vi lokaliserer, gjenkjenner 

og organiserer sanseinntrykk enten det dreier seg om å lese eller kjøre bil. Som regel er dette 

kognitive handlinger vi tar for gitt, men det er også et faktum at flere elever fremviser 

perseptuelle vansker (Haugen, 2006b), slik som elever med NLD. Det perseptuelle systemet 

består av to hovedgrupper. Den ene tar for seg hva vi gjenkjenner ved å se, høre, lukte, føle 

eller smake. Den andre hovedgruppen innebærer å kunne lokalisere hvor disse objektene 

befinner seg i forhold til oss selv (Haugen, 2006b; Irani & Owens, 2018). De perseptuelle 

vanskene som vises hos elever med NLD er av taktil og visuell karakter.  

 

Taktil persepsjon, også omtalt som berøringsoppfatning, assosieres med hud fordi det dreier 

seg om følelsen av berøring gjennom fysisk kontakt mellom systemet og objektet (Dargahi & 
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Najarian, 2004). I virkeligheten oppstår berøringsoppfatning når ytre stimuli samhandler med 

mottakerne av våre sanser. Det ser ut til at det er mindre oppmerksomhet på taktile sanser 

sammenlignet med visuelle og auditive sanser i forskningslitteraturen (Dargahi & Najarian, 

2004). Taktil persepsjon tillater oss å gjøre noen oppfatninger om gjenstander vi er i kontakt 

med, slik som teksturer, temperatur og form. Aspekter ved berøringsbildet beskrives med ord 

som varmt, kaldt, tørt, vått, glatt, grovt, mykt eller hardt. I tillegg til dette kan fysisk kontakt 

også hjelpe oss å innhente andre inntrykk, for eksempel om endringer i forholdet mellom 

forskjellige objekter, som at kraften til en klem kan variere eller at noe beveger seg fort og 

noe annet sakte. En slik egenskap kan igjen påvirke vår oppfatning av romlige (spatiale) 

forhold. For eksempel, når to forskjellige steder på menneskets hud blir berørt samtidig av to 

skarpe gjenstander, kan det gi en oppfatning på avstand mellom kontaktpunktene (Dargahi & 

Najarian, 2004). Taktil persepsjon er kanskje ikke noe man reflekterer aktivt over i det 

daglige, men de taktile signalene er med på vår helhetstolkning av verden rundt oss, inkludert 

objektene og menneskene i den.  

 

Visuell persepsjon er et bredt begrep som omfatter flere mulige funksjoner. Eksempelvis kan 

en serie med forskjellige geometriske former bli oppfattet ulikt basert på skyggeleggingene. 

Dette påvirkes av forskjellene i tykkelser på linjer, hvordan formene er orientert i forhold til 

hverandre og ulikt antall bestemte former som vises på samme rad, og så videre. Dersom en 

legger merke til de forskjellige aspektene aktiveres bestemte funksjoner innen visuell 

persepsjon den billedlige fremstillingen av hvordan ting ser ut (Buening & Brown, 2018). 

Cornoldi et al. (2016) samlet inn upublisert data som viste at elever med NLD har vansker 

med vurdering av samsyn. Samsyn innebærer ferdigheter som er nødvendig for et fult 

fungerende binokulært syn, det vil si hvordan hjernen oppfatter synsinntrykkene fra begge 

øynene for dybdepersepsjon og tredimensjonal visualisering. Videre nevner Cornoldi et al. 

(2016) flere forskere som har vist at det er signifikante perseptuelle vansker hos personer med 

NLD som kan relateres til komplekse visuospatiale organiseringsferdigheter.  

 

Visuospatiale ferdigheter er et begrep som brukes for å beskrive hvordan hjernen organiserer 

og forstår to- og tredimensjonalt rom. Ferdighetene inkluderer romlig hukommelse, 

visualisering (oppfattelse av mentale bilder), rotasjon, avstand og dybdesyn, navigasjon og 

visuokonstruktive ferdigheter (Bigelow & Agrawal, 2015). Vansker med slike visuospatiale 

ferdigheter vil for eksempel kunne vise seg som vansker med å orientere seg i rom og retning. 
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Visuospatiale ferdigheter er en komponent i visuell persepsjon som gjør det mulig å behandle 

visuell orientering eller plassering av objekter i et rom (Irani & Owens, 2018). 

 

Motoriske samhandlingsvansker har vist seg å være et vanskeområde som beskrives noen 

steder i forskningsfeltet på NLD (Rourke, 1989; Urnes & Eckhoff, 2009). Det ser derimot 

ikke ut til å være noe spesifikke studier som analyserer motoriske ferdigheter hos individer 

med NLD (Cornoldi et al., 2016).  

 

2.3.3 Atferdsnivå  

På atferdsnivået av kausalmodellen kan vi observere at elever med denne vanskeprofilen 

strever med romretning, å beherske motorikk, rask og korrekt oppfatning av synsinntrykk, og 

det å tre inn i nye situasjoner (Urnes & Eckhoff, 2009). Elever med NLD kan ha dårlig 

håndskrift, tegneferdigheter og retningssans, samt utfordringer med matematisk oppstilling og 

puslespill, samt fremstå ukoordinerte ved fysisk aktivitet. I tillegg til dette antas det også at 

forståelsen og bruken av de ikke-språklige aspektene i sosial kommunikasjon påvirkes, slik 

som å bedømme ansiktsuttrykk, gester og kroppsspråk generelt (Cornoldi et al., 2016; Urnes 

& Eckhoff, 2009).  

 

Elever med antatt NLD har utfordringer i taktil og visuell persepsjon, mest av alt vansker i 

visuospatiale ferdigheter. Dette medfører en manglende evne til å gjenkjenne og identifisere 

gjenstander, i tillegg til orientering i rom ved bruk av berøringssansene. Elevene foretrekker å 

snakke og spørre om gjenstander og omgivelsene, istedenfor å se og berøre. Slik klarer elever 

med NLD å legge skjul på sine vansker, som synes å øke med alderen (Eckhoff & Handorff, 

2004). Svak oppnåelse i visuospatiale ferdigheter innebærer at elever med NLD kan ha 

vansker med å se for seg visuelle bilder eller forestillinger. Det vil være vanskelig å forstå 

hvordan de skal bevege kroppen i forhold til rom, noe som kan resultere i sammenstøt fordi 

elevene står for nær andre i køer eller samlinger (Haugen, 2010b).  

 

Elever med antatt NLD-diagnose viser i praksis at svikt i den kognitive utviklingen fører til 

akademiske utfordringer. Ifølge Cornoldi et al. (2016) er den eneste studien med fokus på 

håndskriftsferdigheter til elevgrupper med NLD gjort av Tsur, Shalev, Manor og Amir 

(1995). Studien viste at kun seks av 20 deltagere viste tegn til dårlig håndskrift, men siden det 

fortsatt er behov for forskning på de motoriske ferdighetene, kan man ikke si hvor godt dette 
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representerer populasjonen for individer med NLD. På skolen viser elevgruppen med NLD 

generelt sterke språklige ferdigheter, med et godt ordforråd og gode avkodingsferdigheter. 

Likevel kan de ha noen lingvistiske språkvansker (Cornoldi et al., 2016). Å sette språket i 

kontekst for at innholdet skal gi mening, kan noen gang være utfordrende for elevene i denne 

vanskegruppen. Dette kan for eksempel dreie seg om sosiale settinger hvor innholdet 

forandrer seg basert på situasjon eller tonefall i innholdet endrer budskapet. Blant de faglige 

utfordringene viser elever med NLD også tegn til svake matematiske ferdigheter. Dette ser ut 

til å være en konsekvens av vansker i visuospatiale og visuokonstruktive ferdigheter. Disse 

vanskene påvirker for det meste evnen til å kunne forstå plassverdien av sifrene i tall og 

talloppstilling i oppgaver på den ene siden og geometriske former på den andre siden.  

 

Forskning har vist at individer med NLD har en høy risiko for å internalisere problemer, som 

angst og depresjon (Urnes, 2018; Cornoldi et al. 2016). Funksjoner som ofte er assosiert med 

lærevansker, slik som følelsesmessige problemer, lav selvtillit og konflikter med 

jevnaldrende, er temaer som går igjen i beskrivelser av elever som identifiseres med NLD. I 

tillegg er det observert tilfeller av komorbiditet mellom NLD og ADHD (Mammarella et al., 

2016) (mer om komorbiditet finnes under 2.4). 

 

Avslutningsvis er det viktig å påpeke at denne lærevanskepopulasjonen er en heterogen 

gruppe, som vil si at det må tas hensyn til individuelle særtrekk og tilpasninger (Urnes, 2018). 

Det er fort gjort å feste seg ved enkelte trekk som karakteriseres vanskene. Derfor er det 

viktig å se funksjonene til disse elevene i en helhetlig kontekst. Flere faktorer spiller en rolle 

for forståelsen og tiltaksutformingen til NLD, blant annet familielivet, sosioøkonomiske 

rammer, skolesituasjonen og elevens generelle evner, interesser og temperament.  

 

2.4 Forekomst og komorbiditet  

Det er ingen befolkningsbaserte studier som anslår forekomsten av NLD i befolkningen. 

Likevel regner Urnes og Eckhoff (2009) med at 2-3% av befolkningen har NLD. I nyere 

forskning antar Wajnsztejn, Bianco og Barbosa (2016) at elever med NLD antageligvis utgjør 

10 prosent av elevene i skolealder med spesifikke lærevansker. Det antas at det er like mange 

jenter som gutter med disse vanskene (Eckhoff & Handorff, 2004; Urnes, 2018). 
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Forskningsresultatene har også vist at det er vanlig at barn med NLD har tilleggsvansker, slik 

som angst og depresjon, som viser seg å fremtre i voksen alder (Mammarella et al., 2016; 

Teige, 2002). Det kan også være andre vanskegrupper eller forstyrrelser som kan ha et 

tilstandsbilde preget av NLD, blant annet Asperger syndrom og ADHD (Urnes, 2018). Ved en 

gjennomgang av publikasjonene i forskningsfeltet for NLD, påpeker Urnes (2018) at det har 

blitt fanget opp noen kjente og mindre kjente tilstandsbilder med kognitive trekk som viser 

likhetstrekk med NLD. Disse er blant annet Agenese av corpus callosum, hydrocefalus, 

ryggmargsbrokk, Periventrikulær leukomalasi, Velocardiofacialt syndrom, ADHD, Asperger 

syndrom, Turners syndrom og Williams’ syndrom. I praksis kan man også møte barn med 

NLD som også har eksekutive funksjonsvansker. NLD har også blitt beskrevet som en 

følgevirkning av ervervet hjerneskade, strålebehandling ved kreft og alkoholbruk i 

svangerskapet (Urnes, 2018). 

 

2.5 Undergrupper av NLD?  

Grunnet store variasjoner i profilene hos elever med kjennetegn som ligner de diagnostiske 

trekkene ved NLD, har det blitt gjort forsøk på å identifisere undergrupper, basert på hva 

vanskene deres kan relateres til. Forrest (2004) mener at kategoriseringer for den heterogene 

vanskegruppen kan være hjelpsom, da det vil ha en nyttig effekt ved tilpasset behandling og 

riktig tiltak. Det har kommet flere forslag på hva undergruppene skal kategoriseres etter. For 

eksempel, ifølge Urnes og Eckhoff (2009) har blant annet Denckla (1993) kategorisert NLD i 

tre grupper. Den ene innebærer NLD-profiler med eksekutive funksjonsvansker. Disse 

innebærer elever som strever med impulser, planlegging og organisering. Den andre 

kategorien tar for seg vansker med rom-retning. Den tredje fokuserer på vansker med visuell 

persepsjon, med særlig grad av sosial ferdighetssvikt, og er dermed den undergruppen som er 

mest utsatt for psykisk lidelse, blant annet depresjon. På den andre siden har Palombo (2006) 

foreslått tre mulige undergrupper av NLD, med fokus på økende alvorlighetsgrad. Den første 

undergruppen kjennetegnes av ren ikke-lingvistisk persepsjonssvikt, der oppfattelse av sosial 

informasjon er vanskelig. Den andre gruppen har, i tillegg til ikke-lingvistisk 

persepsjonssvikt, utfordringer med å forstå den sosiale informasjonen. Den tredje og mest 

alvorlige undergruppen har i tillegg til de fremtreden karakteristikaene ovenfor, vansker med 

oppmerksomhet og eksekutive funksjoner. I nyere forskningslitteratur pekes det på lignende 

eksempler på kategoriseringer av undergrupper til NLD, hvor visuospatiale vansker fører til 
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svikt i akademiske ferdigheter på den ene siden, og sosiale ferdigheter på den andre siden 

(Cornoldi et al., 2016). Det står derimot ingenting om hvordan teoriene har gitt nytte i praksis. 

På bakgrunn av alle de svært ulike forslagene til hvordan NLD best kan beskrives og 

identifiseres, blir det tydelig at det har vært manglende konsensus rundt vanskegruppen. 

 

2.6 Nonverbale lærevansker - et mylder av 

terminologier  

Johnson og Myklebust (1967) sitt forsøk på å introdusere nonverbale lærevansker som en ny 

form for lærevanske, ledet til en omfattende diskusjon i fagmiljøet om hvorvidt NLD kan 

defineres som en spesifikk lærevanske (Spreen, 2011). Når en lærevanske ifølge sin definisjon 

omhandler et avgrenset området som fører til svikt i bestemte akademiske ferdigheter, betyr 

dette at spesifikke kriterier må innfris. Begrepet «ikke-verbale lærevansker» av Johnson og 

Myklebust fremstiller ikke definisjonen på en lærevanske på samme måte som lese- og 

skrivevansker eller matematikkvansker, der språklige eller akademiske ferdigheter typisk 

beregnes med et avvik fra normalfordelingen. Tvert imot omhandler ikke-verbale lærevansker 

flere ferdigheter som totalt sett påvirker betydningen av de mange aspektene av ens miljø 

(Johnson & Myklebust, 1967). Dette strider mot definisjonen av lærevanske, da NLD 

kjennetegnes med store individuelle variasjoner. Likevel kommer det tydelig frem i 

faglitteraturen at Rourke tok klare standpunkter for ett sett med kriterier, hvor enkelte sterke 

sider og vansker ved NLD måtte være oppfylt for at vanskebildet skal kunne falle inn under 

begrepet NLD (Eckhoff & Handorff, 2004). I tillegg til uenighetene rundt NLD som 

lærevanske, er det omdiskutert om betegnelsen «nonverbal» er dekkende for denne 

vanskeprofilen, da den kun sier noe om hvor vanskene ikke ligger. 

 

I forskningslitteraturen har det også blitt utviklet andre betegnelser for den samme profilen, 

slik som visuospatial learning disability (Cornoldi, Venneri, Marconato, Molin, & Montinari, 

2003) og right hemisphere developmental learning disability (Tranel, Hall, Olson og Tranel, 

1987), men den betegnelsen som står sterkes i forskningsfeltet, og er innarbeidet for denne 

profilen er nonverbal learning disabilities (Eckhoff & Handorff, 2004). Cornoldi prøvde, 

sammen med sin forskergruppe på tidlig 2000-tallet, å introdusere terminologien 

«visuospatial lærevanske» med to argumenter. For det første hadde de et ønske om å etablere 

et avgjørende kriterium for identifisering av elever med NLD ved å fremheve visuospatiale 
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prosesser som kjernevansken. For det andre ønsket de å fjerne den vage og unyttige 

terminologien «nonverbal». Forskningsfeltet var lite mottagelig for introduksjonen, da dette 

har vist seg å være for snevert og skyggelegger heterogeniteten ved NLD som diagnose 

(Cornoldi et al., 2016). I forskningslitteraturen er det også andre terminologier som viser til 

forholdet mellom den høyre hjernehalvdelens mekanismer og NLD-kriterier, slik som «right-

hemisphere disorder» eller «right-hemisphere learning disability». Disse terminologiene 

fokuserer på hjernefunksjonalitet knyttet til aktivitet i høyre hjernehalvdel (Brenchley & 

Costello, 2018; Rourke, Del Dotto, Rourke, & Casey, 1990; Voeller, 1986), men dette har 

ikke fått like mye oppmerksomhet. 

 

2.7 Nyere forskning - forsøk på å rydde opp  

NLD er en vanskegruppe som har vært vanskelig å definere helt siden det først ble beskrevet 

på slutten av 1960-tallet. Forskningsfeltet er uenige om hvorvidt det er behov for å klinisk 

kategorisere NLD, og mer spesifikt, hva kriteriet for en definisjon av vanskeprofilen kan være 

(Mammarella & Cornoldi, 2014). Dette kommer av hvor heterogen vanskeprofilen er. Rourke 

og hans kollegaer etablerte den mest detaljerte beskrivelsen av barn som passer til NLD-

profilen, men det er fortsatt mangel på fremgangsmåte for å oppklare kjernefunksjonene i 

NLD. For å klare å systematisere forskningen, har det blitt gjort flere litteraturgjennomganger 

på feltet.  Noen har gjort en kritisk vurdering av den nåværende statusen på forskningsfeltet 

på NLD (Fine et al., 2013; Spreen, 2011), mens andre har prøvd å oppsummere de mest 

brukte kriteriene på feltet (Mammarella & Cornoldi, 2014).  Hensikten til Fine et al. (2013) 

var å gjennomføre en kritisk undersøke av dagens tilstand for empirisk forskning med fokus 

på NLD som en primær diagnose. Funnene indikerte at det i liten grad er gyldighet på 

forskningsfeltet grunnet de små utvalgsstørrelsene, mangel på eksklusjonskriterier, vag 

utvalgsbeskrivelse og lite oppmerksomhet på komorbide tilstander. Nesten samtidig som 

dette, utarbeidet Mammarella og Cornoldi (2014) et utvalg av kriterier for en NLD-diagnose, 

basert på en analyse gjort av tidligere empirisk forskning på feltet. Dette vil være gjenstand 

for drøfting senere i oppgaven. Oppsummert mener Cornoldi et al. (2016) at det er behov for 

endringer i forskningsmetoden på feltet med større fokus på indre og ytre validitet. Videre er 

det også nødvendig å gi mer oppmerksomhet rundt spørsmål om diagnostiske kriterier, 

arbeide med utelukkelser eller annerkjennelse av komorbide tilstander, konsensus om sosiale 

vansker og differensiering i forhold til normalutviklede barn (Cornoldi et al., 2016).  
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2.8 Mammarella og Cornoldis kriterier for NLD 

– en introduksjon 

Ved å gjøre en analyse av det empiriske forskningsfeltet, hadde Mammarella og Cornoldi 

(2014) et ønske om å identifisere de viktigste kriteriene for en NLD-diagnose. Dette er basert 

på hyppighet og alvorlighetsgrad av svakhetene som ble brukt for å beskrive NLD hos barn. 

De ønsket at analysen skulle representerer et startskudd for arbeidet med å bringe orden på 

forskningsfeltet. For å bli inkludert i analysen måtte studiene presentere tydelige kvantitative 

data og sammenligne NLD med kontrollgrupper, enten med en gruppe med normal utvikling 

og/eller andre kliniske grupper. Mammarella og Cornoldi (2014) vurderte variabler anvendt 

som diagnostiske kriterier, i tillegg til variablene som ble studert i grupper av barn med en 

identifiserbar NLD-diagnose. Kriteriene ble analysert ved å regne ut effektstørrelsesindeksen, 

som vil si hvor sterk korrelasjon det er mellom to eller flere variabler, for å se på 

effektstørrelsen mellom variablene for å innfri kriteriene for NLD. Med tanke på 

heterogeniteten til kriteriene for NLD i litteraturen, kan en slik indeks gjøre det mulig å 

sammenligne verdiene til forskjellige kriterier. Til sammen ble 35 empiriske studier analysert 

med ønske om å danne et kriterium for barn med NLD, hvor alle var publisert i perioden 

januar 1980 og februar 2012. Resultatene viste at de to hyppigste kriteriene la vekt på lese- og 

matematikkferdigheter (i totalt 31 studier), og verbal IQ og ikke-verbal IQ (i totalt 28 studier), 

enten separat eller i relasjon til hverandre med diskrepansmål (Mammarella & Cornoldi, 

2014).  

 

2.9 Fem mulige kriterier for NLD 

Basert på sine resultater fra analysen, introduserer Mammarella og Cornoldi (2014) fem 

potensielle kriterier som skulle kvalifisere for en NLD-diagnose. 1) Svak visuospatial 

intelligens med relativ god verbal intelligens er et krav ved mistanke om en NLD-diagnose 

hos barn. Dette synliggjøres ved en merkbar diskrepans (ett standardavvik) mellom verbal og 

perseptuell/visuospatial intelligens, f.eks. ved bruk av WISC. Kriteriet skal ikke brukes på 

tilfeller med avvik i de høyeste eller laveste IQ-områdene. Videre kommer kriterium to, tre og 

fire. Av disse tre kriteriene må to innfris. 2) Svakhet i visuokonstruktiv og finmotorikk kan 
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måles med tester, eksempelvis Visual-Motor Integration test (VMI), Rey-Osterrieth Complex 

Figure (ROCF) eller Target og Grooved Pegboard. Dersom kun en av disse testbatteriene blir 

tatt i bruk, vil barnets utførelse ansees lav dersom den avviker med ett standardavvik 

sammenlignet med forventet aldersadekvat utvikling. 3) Svakhet i matematikk sammenlignet 

med en relativ god lese-/avkodingsferdighet, med diskrepans på ett standardavvik mellom 

avkodingsferdigheter og matematisk oppnåelse. Årsaken til matematikkvanskene kommer av 

mangel på spatiale ferdigheter. Da denne utviklingen ikke kommer til syne i tidlig alder, kan 

ikke dette kriteriet bli tatt i bruk på barn under 8 år. 4) Svakheter i spatialt arbeidsminne, med 

minst ett standardavvik under normal utvikling dersom kun ett mål for spatialt arbeidsminne 

oppnås eller minst 1,5 standardavvik under normalutviklingen i en test brukes hvis to eller 

flere mål for spatialt arbeidsminne brukes. I tillegg ønsker Mammarella og Cornoldi (2014) å 

presentere et tilleggskriterium for å identifisere spesifikke undergrupper av NLD. 5) 

Emosjonelle og sosiale vansker, hvor emosjonell forståelse og sosial svakhet må være 

gjennomskuelig både hjemme og på skolen, og gjort ved bruk av klinisk intervju og 

observasjon. Administrering kan gjøres ved bruk av skalaer for atferdsvurdering, og ved hjelp 

av kliniske intervjuer av foreldre og lærere. 

 

Ifølge analysen og de utvalgte kriteriene for NLD, burde diagnosen kun brukes på elever med 

avvik mellom verbal og visuospatial intelligens, i kombinasjon med visuokonstruktive og 

spatiale arbeidsminne og/eller faglige vansker. I tillegg burde det stilles spørsmål ved sosiale 

og emosjonelle ferdigheter, uten andre kliniske diagnosers tilstedeværelse (Mammarella & 

Cornoldi, 2014). Videre skal masteroppgaven ta utgangspunkt i kriteriene som Mammarella 

og Cornoldi foreslår. Jeg ønsker å undersøke i hvilken grad litteratur publisert etter 2014 har 

tatt utgangspunkt i deres kriterier. Neste kapittel vil undersøke om det har blitt mer tydelige 

beskrivelser av NLD i etterkant av deres publikasjon. Kan man hevde at det er mer konsensus 

på feltet, eller er det fremdeles et stort gap mellom hvordan ulike forskere beskriver og bruker 

begrepet NLD? 
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3 Metode 

Metode kommer fra det greske ordet «methodos» og innebærer å følger en systematisk vei 

mot et mål, altså det som kjennetegner forskning (Tranøy, 2019). Det er en arbeidsmåte man 

bruker for å samle informasjon basert på et belyst problem, hvor resultatene gir oss ny 

kunnskap (Dalland, 2012). I dette kapittelet skal jeg gjøre rede for metodikken som blir brukt, 

som er narrativ litteraturstudie. Først skal jeg redegjøre for valget av metode. Deretter vil jeg 

utdype hva dette innebærer som et forskningsverktøy, inkludert de etiske hensyn som følger 

med denne metoden. Videre kommer jeg til å beskrive utvalgskriteriene som har blitt brukt 

for å komme frem til de inkluderte studiene i analysen, samt prosessen for litteratursøket. 

Kapittelet avrundes med en diskusjon knyttet til reliabilitets- og validitetsaspekter for 

oppgaven. 

 

3.1 Valg av metode 

Problemstillingen i oppgaven er «Hvilke kriterier (og definisjoner) brukes for å beskrive 

nonverbale lærevansker i litteraturen fra 2012 – 2020? I hvilken grad er det konsensus på 

kriteriene?». I denne oppgaven ønsker jeg å se om det er konsensus i valg av kriteriene for 

NLD på feltet. Som et utgangspunkt tar jeg for meg kriteriene satt etter analysen som ble gjort 

av Mammarella og Cornoldi (2014), for å se om disse går igjen i litteraturen i etterkant av 

undersøkelsen. Per dags dato er det få studier på feltet med empirisk forskning av elever med 

NLD, og det var derfor i tråd med problemstillingen relevant å undersøke et lite antall studier 

i dybden.  

 

Målet med analysen til Mammarella og Cornoldi (2014) innebar å samle alle studier som 

presenterte en definisjon og kriterier for NLD som diagnose. Utvalget i studien besto av 

publikasjoner fra 1980-tallet og frem til 2012. Basert på dette utvalget presenterte 

Mammarella og Cornoldi (2014) de kriterier som var mest brukt og egnet for beskrivelse av 

NLD.  

 

Ved å bruke Mammarella og Cornoldi (2014) sin analyse som et sammenligningsgrunnlag, vil 

jeg undersøke om det er andre forskere på feltet i etterkant av studien som tar utgangspunktet 



 21 

i de samme kriteriene, og hva de har funnet. Ved å benytte meg av narrativ litteraturstudie 

som metode, vil jeg gå i dybden på de få relevante artiklene som jeg klarte å finne på feltet. 

 

3.2 Litteraturstudie som forskningsverktøy 

Litteraturstudie er en forskningsmetode som brukes for å studere litteraturen rundt et valgt 

forskningstema eller spørsmål, på en omfattende måte. Det finnes mange måter å gjennomføre 

en litteraturstudie på, spesielt etter at metoden ble anerkjent som en viktig og nyttig metode 

for utvikling av kunnskap. Med det har også ulike typer litteraturstudier blitt utviklet, og for å 

nevne noen finnes det systematisk, strukturert eller kritisk litteraturstudie (Aveyard, 2019). 

Hvilken tilnærming som velges for metoden av litteraturstudie baserer seg ofte på hensikten 

og omfanget av studien som skal gjøres, og hvor rigid og forpliktet forfatteren er til funn og 

valg av studier. Mitt valg av den narrative typen for litteraturstudie vil bli redegjort for i neste 

del av kapittelet.  

 

I motsetning til intervju, observasjon eller spørreskjema som metode, er det den allerede 

publiserte forskningen som er hovedmateriale for undersøkelsen som skal gjøres rede for i en 

litteraturstudie (Dalland, 2012), for eksempel avhandlinger, tidsskrift-artikler, fagbøker eller 

annet publisert forskning på det gjeldende temaet. Litteraturstudie skaper altså ikke ny empiri, 

men den allerede eksisterende kunnskapen kan likevel fremme ny faglig erkjennelse når 

forskningen sammenstilles. For eksempel kan man med en litteraturstudie arbeide med 

teoriutvikling for å kunne forslå ny begrepsdannelse eller teori, eller gjennomgå relevant 

litteratur for å teste om den eksisterende teorien er gyldig (Baumeister & Leary, 1997). 

 

3.2.1 Et spekter av litteraturstudier 

Hvordan en litteraturstudie gjennomføres i form, innhold og presentasjon av funn varierer 

veldig ut fra hvilken type litteraturstudium det velges å gjøre. Ved å se på det i en 

sammenhengende skala vil en systematisk litteraturstudie utgjøre den ene enden av skalaen 

med sine strenge krav for metoden, mens narrativ litteraturstudie utgjør den andre enden med 

frie tøyler. Systematisk litteraturstudie refereres til som den mest rigide og forpliktede typen 

av litteraturstudie (Aveyard, 2019). Her er det vanligvis et team med mange forskere som 

jobber med et mål om å identifisere alt materiale som er tilgjengelig for det valgte feltet eller 
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temaet som studeres (Aveyard, 2019). I noen systematiske analyser blir funnene også re-

analysert avslutningsvis, i form av flere studier som tester samme hypotese. Slike studier blir 

kalt for metaanalyse (Baumeister & Leary, 1997). Denne tilnærmingen for litteraturstudie er 

med andre ord meget omfattende og stiller høye krav til både ressurser og tid (Aveyard, 

2019). I den andre enden av spekteret finner vi den narrative typen for litteraturstudier, som 

kjennetegnes ved en løs definisjon av metodikk som bruker i litteraturstudien. Dette betyr 

likevel ikke at narrative litteraturstudier ikke er av kvalitet eller verdi, og kan fremdeles være 

svært omfattende. 

 

3.2.2 Narrativ litteraturstudie 

I følge Baumeister og Leary (1997) vil en narrativ litteraturstudie være verdifull som en 

teknikk for gjenfortolking av hypoteser og ergo frembringe teorier. Denne formen for 

litteraturstudie kan for eksempel være fin å bruke når studiene man undersøker er så 

metodiske mangfoldig at sammenkobling av data, også kalt meta-analytisk aggregering, ville 

vært for rigid og gitt resultater som var umulige å fortolke. Nettopp fordi de inkluderte 

studiene i en narrativ litteraturstudie kan variere med tanke på metoder og variabler, er det 

nødvendig med en grundig beskrivelse av hvordan litteraturen ble søkt etter og evaluert 

(Aveyard, 2019).  

 

Green, Johnson og Adams (2006) gjør rede for tre former for narrative litteraturstudier, 

editorials, commentaries og narrative overviews. Editorials og commentaries refereres til som 

korte og selektive litteraturstudier med skjønnsbaserte slutninger, hvor metoden som regel 

ikke blir presentert. Narrative overviews rapporterer gjerne forfatterens funn i et kondensert 

format som vanligvis oppsummerer innholdet i hver artikkel. Ut fra inndelingen til Green et 

al. (2006) er det en narrative overview denne masteroppgaven er basert på. Det er omdiskutert 

hvorvidt en narrative overview skal inkludere kritikk av studiene som er med i undersøkelsen, 

et valg som dermed overlates til forfatteren. Hovedmaterialet for denne litteraturstudien er 

primærkilder, altså vitenskapelige artikler som karakteriseres ved at den anvendte metoden 

kan kontrolleres og etterprøves (Dalland, 2012). I denne oppgaven vil funnene bli kritisk 

drøftet i lys av validitet og reliabilitet. Totalt sett vil en slik tilnærming for narrativ 

litteraturstudie kunne bidra til en oppdatering og sammenfatning av et bredt aspekt av studier  

som har undersøkt kriteriene for nonverbale lærevansker.  
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3.3 Litteraturstudiens etiske hensyn 

Ordet etikk assosieres til begreper som personvern, anonymitet og taushetsplikt, fordi det ofte 

involverer mennesker (Olsson, Sörensen, & Bureid, 2003). Kunnskapsdepartementet har 

utpekt en rekke forskningsetiske komiteer for å kunne ivareta både enkeltpersoners og 

samfunnets interesse innen forskning. For det pedagogiske arbeidet er det den nasjonale 

forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora - NESH som er gjeldende 

(NESH, 2016). Arbeid med planlegging, gjennomføring eller rapportering av slik forskning, 

blir referert til som forskningsetikk (Dalland, 2012).  

 

Selv om det i en litteraturstudie ikke involverer personopplysninger, er det likevel noen etiske 

prinsipper å ta hensyn til. Når hovedmaterialet er forskningsbidrag som analyseres, er det 

nødvendig med god henvisningsetikk for å kreditere litteraturen som anvendes og unngå 

plagiat, bryte med vitenskapens sannhetsforpliktelse og undergraver forskningens 

troverdighet (NESH, 2016). Vi har allerede forstått hvor viktig det er å presisere og 

tydeliggjøre metodikken i en litteraturstudie. Det kan derfor ansees som uetisk å utelukke en 

godt beskrevet metodikk. En god beskrevet metodikk vil gjøre det mulig for leseren å gjøre 

sine egne vurderinger av om konklusjonene i den utførte studien er troverdige, og vurdere om 

metoden er sterk nok (Baumeister & Leary, 1997). Leseren skal ikke bli tvunget til å ta 

studien for «god fisk» fordi sentral informasjon er utelatt. Her er det av betydning å gjøre rede 

for studiene som inngår i oppgaven, passe på at det valgte hovedmaterialet representerer 

vanskeområdet som skal undersøkes, og på ingen omstendigheter oppgi feilaktig eller 

misvisende tolking av funn eller neglisjere publikasjoner med motstridende resultater (Olsson 

et al., 2003). 

 

3.4 Utvalgskriterier 

For at de valgte studiene i undersøkelsen skal representere problemområdet som undersøkes i 

oppgaven, må det gjøres avgrensninger for hva som skal inkluderes og ekskluderes i søk etter 

materiale (Dalland, 2012). Det gjelder hvor mange artikler masteroppgaven har som kapasitet 

å analysere, altså utvalgsstørrelsen, om utvalget skal være tilfeldig eller strategisk og hvor 

relevante de ulike studiene er (Johannessen, Christoffersen, & Tufte, 2010). Videre er det 
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betydningsfullt for troverdigheten av studien å beskrive fremgangsmåten, slik at det skal være 

mulig å etterprøve arbeidet og dets eventuelle begrensninger.  

 

Inklusjonskriteriene 

• at empirisk data ble presentert  

• at utvalget skulle være mellom 8-18 år 

• at kriterier for NLD ble beskrevet 

• at studien var publisert på engelsk 

• at studien var publisert mellom mars 2012 og februar 2020 

• at studiene var publisert i et tidsskrift 

 

Eksklusjonskriteriene 

• at studien var basert på sekundærkilder (litteraturstudier, rapporter eller 

kunnskapsoversikter) 

• at studien var en avhandling eller masteroppgave 

 

Av et litteratursøk på 90 publikasjoner, var det 13 publikasjoner som møtte oppgavens 

inklusjonskriterier, mange fra de samme forskerne. Av disse publikasjonene ble fem inkludert 

i litteraturstudien. Detaljene vedrørende disse begrunnelsene blir beskrevet i den neste delen 

av oppgaven.  

 

3.4.1 Noen begrunnelser til avgrensning 

Da Mammarella og Cornoldi viser seg å være kjente forskere på feltet for NLD, valgte jeg å 

inkludere de nyeste studiene av forskergruppene i litteraturstudien (Cardillo, Mammarella, 

Garcia, & Cornoldi, 2017; Mammarella, Cardillo, & Zoccante, 2019). For det første var det 

interessant å undersøke i hvilken grad de følger sine egne kriterier og råd i sitt videre arbeid, 

og for det andre fordi det er et begrenset antall selvstendige empiriske studier på feltet.  

Denne litteraturstudien har som formål å se på om det er konsensus i beskrivelsen av 

kriteriene for barn med NLD, hvor sammenligningsgrunnlaget tar utgangspunktet i analysen 

til Mammarella og Cornoldi (2014). Publikasjonene som ble inkludert i denne litteraturstudien 

var studier som hadde et ønske om å undersøke kriterier for barn med nonverbale 

lærevansker, som blir sammenlignet med kontrollgruppen av typen normalutvikling og eller 
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andre kliniske grupper. Av den grunn var det i første omgang viktig at publikasjonene som 

skulle være med i min litteraturstudie måtte ha en beskrivelse av NLD i den empiriske 

forskningen som ble gjort. Grunnen til at søket bare ble gjort på publiserte studier fra og med 

mars 2012, var fordi jeg i min oppgave ønsker å se på nyere forskning på feltet i etterkant av 

analysen til Mammarella og Cornoldi (2014), som så på publikasjonene frem til februar 2012.  

Målgruppen i oppgaven er først og fremst barn, mer spesifikt barn i skolepliktig alder. Jeg 

undersøkte først om jeg skulle fokusere på elever i grunnskolealder (6-16 år), men til tross for 

at barn begynner på skolen det året de fyller seks år, ble de yngste elevene ekskludert. Dette 

kommer av at grunntrekkene ved NLD som regel ikke er tydelige før 7-8 års alderen (Urnes & 

Eckhoff, 2009). Analysen til Mammarella og Cornoldi (2014) konkluderte med at NLD 

hovedsakelig karakteriseres av vansker med det visuospatiale arbeidsminnet. En undersøkelse 

publisert i 2014 bekreftet at spennet i det visuospatiale arbeidsminnet økte betydelig ved 8 års 

alderen (Mendez-Lopez, Perez-Hernandez, & Juan, 2016).  

Videre var det utfordrende å ha en grense på 16 år, da det var svært ulikt hvor grensen for 

barn var i de ulike studiene, slik som for eksempel Margolis, Pagliaccio, Thomas, Banker og 

Marsh (2019) med et utvalg av barn mellom 8 – 15 år, Semrud-Clikeman, Fine og Bledsoe 

(2016) med sitt utvalg i aldersgruppen 8,5 – 17,5 år og Cardillo et al. (2017) med et utvalg i 

aldergruppe 8 – 11 år. For å runde opp, valgte jeg å inkludere studier med deltagere opp til 18 

år da man etter dette regnes som myndig, og ikke lenger regnes som barn. 

Studier som ble ekskludert var undersøkelser av individer utenfor målgruppen, slik som 

personer over 18 (Hagberg et al., 2015), under 8 (Crollen, Vanderclausen, Allaire, Pollaris, & 

Noël, 2015) og studier hvor alder kun blir introdusert med et gjennomsnitt (Fernández-Prieto 

et al., 2016; Mirandola, Losito, Ghetti, & Cornoldi, 2014). Studier som kun rapporterte 

gjennomsnittlig alder for deltakerne ble ikke inkludert i litteraturstudien fordi det ikke med 

sikkerhet kunne fastslås om noen deltagere var under 8 eller over 18 år.  

Vitenskapelige studier kan publiseres blant annet i bokform, enten monografi, antologi eller 

tradisjonelle rapporter, men blir som oftest publisert i form av artikler i vitenskapelige 

tidsskrift. Artiklene som inkluderes i vitenskapelige tidsskrift blir også i de fleste tilfeller 

fagfellevurdert (Aveyard, 2019). Fagfellevurdering, som på engelsk er peer review, betyr at 

innholdet i den vitenskapelige artikkelen blir vurdert av andre anonyme forskere som er 

eksperter i samme fagfelt. Av dem får forfatteren en tilbakemelding, hvor eventuelle feil og 
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svakheter påpekes, og anbefaling om artikkelen kan publiseres eller ikke. Vanligvis blir en 

slik vurdering gjennomført i to omganger (Svartdal, 2020a). Av de fem publikasjonene som er 

inkludert i denne litteraturstudien er fire fagfellevurdert. 

 

3.4.2 Litteratursøk 

Begrepet litteratursøk innebærer for denne oppgaven å finne frem i forskningslitteratur i 

formater som tidsskriftsartikler, rapporter eller andre typer publikasjoner som beskriver 

metode og resultater fra en primær vitenskapelig studie (Kirkehei & Ormstad, 2013). Å gjøre 

et litteratursøk er komplekst og består av ubegrensede muligheter til å søke. Dette medfører at 

vi kan drukne i informasjon, som er årsaken til at det er så viktig å begrense 

informasjonssøkingen med noen kriterier (Dalland, 2012). Hvilke kilder det skal søkes i og 

hvor omfattende et søk skal være avhenger av problemstillingen, temaet og formålet med 

undersøkelsen, basert på visse tids- og ressursrammer (Kirkehei & Ormstad, 2013). I neste del 

av kapittelet kommer jeg til å dele min redegjørelse for litteratursøket i to deler. Først skal jeg 

gjøre rede for mine valg av søkeord og søkemotorer for identifisering av litteraturstudiene. 

Deretter følger en gjennomgang av søkeprosessen.  

 

3.4.2.1 Valg av søkeord- og motorer 

I denne oppgaven valgte jeg databasene Eric, PsycINFO og Google Scholar. Eric 

(Educational Resources Information Center) er en internasjonal fulltekstdatabase for 

pedagogikk og PsycINFO er en omfattende internasjonal database for blant annet psykologi, 

psykiatri og kommunikasjon. Disse er to av de anbefalte databasene for pedagogikk av 

universitetsbiblioteket. Hver av databasene har sitt utvalg av kilder, og ved å benytte mer enn 

én, vil man kunne dekke et større omfang av tilgjengelige publikasjoner (Davi & Jorge, 

2018). Google Scholar er en informasjonskilde som på en enkel og rask måte gir en oversikt 

over et bestemt emne. I følge Aveyard (2019) er Google Scholar en god database som et 

støttepunkt for begynnelsen av et litteratursøk. Her finnes muligheter for å få hjelp til å 

identifisere nøkkelinformasjon, få en pekepinn på hva som har blitt gjort på et forskningsfelt, 

og se vurderinger av hvordan studien har blitt mottatt i form av antall lesninger og sitering. 

Ulempen ved denne metoden er at den ikke nødvendigvis viser de mest relevante artiklene, 
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men heller formidler et veldig bredt resultat fra feltet slik at man kan risikere at man mister 

fokus (Davi & Jorge, 2018).  

 

I litteraturstudien ble søkeordene nonverbal learning 

disability/disabilities/disorder, visuospatial learning disability/disorder, og right hemisphere 

learning disability/disorder brukt i mitt litteratursøk. Denne masteroppgaven følger en 

fagterminologi som på engelsk har ulike begreper (nonverbal/visuospatial/right hemisphere) 

og staveendelser (disability/disabilities/disorder), mens vi på norsk bare kaller den for 

nonverbale lærevansker (Urnes & Eckhoff, 2009). Søket ble gjort på engelsk fordi jeg ønsker 

å se på utviklingen av hele fagfeltet, som innebærer at jeg må gjøre dette på et internasjonalt 

nivå. I tillegg er de mest anerkjente databasene på engelsk.  

 

3.4.2.2 Søkeprosessen 

Da jeg først begynte å søke etter materialet til oppgaven, var det for meg opplagt å starte i 

Google Scholar. Jeg tok utgangspunkt i en liste over alle akademiske arbeider med en 

referanse til analysen av Mammarella og Cornoldi (2014), som ga meg totalt 61 treff pr. 

februar 2020.  Blant de 61 henvisningene var det nødvendig for meg å ta vurderingen av 

hvilke som var relevante. Dette gjorde jeg ved å lese oppsummeringene (abstract) til hver av 

studiene. Av hensyn til inklusjonskriteriene, ble alle henvisningene som var skrevet på et 

annet språk enn engelsk utelukket, slik som Tobón Arbeláez (2015). Det samme gjaldt bøker 

(Cornoldi et al., 2016), case-studier (Pestun, 2017) og litteraturgjennomganger/overview 

(Poletti, 2017; Wajnsztejn et al., 2016). Med utvalgskriteriene i bakhodet endte jeg opp med 

fire publikasjoner fra søket i Google Scholar som ble inkludert i litteraturstudien. 

Forskergruppen ledet av Mammarella og Cornoldi er en av de mest konsekvente og aktive 

undersøkerne av NLD. Ettersom det er sannsynlig at Mammarella og Cornoldi har fulgt sin 

egen definisjon og sine egne kriterier etter publisering av studien fra 2014, valgte jeg kun å 

inkludere én av deres egne studier publisert etter 2014. Flere av de nyeste studiene til denne 

forskergruppen, som Mammarella et al. (2016), Mammarella, Meneghetti, Pazzaglia og 

Cornoldi (2015) og Garcia, Mammarella, Pancera, Galera og Cornoldi (2015), er derfor bevist 

ekskludert fordi dette sannsynligvis ikke ville bidratt til ny innsikt. For en oversikt over 

publikasjonene som ble inkludert, se tabell 3.1.  
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Tabell 3.1: Oversikt over publikasjonene inkludert i denne litteraturstudien, kategorisert etter i hvilke databaser 

de befant seg 

Publikasjonene PsychINFO ERIC Google Scholar 

Margolis et al., 2019 X  X 

Mammarella et al., 2019 X  X 

Cardillo et al., 2017 X  X 

Semrud-Clikeman, Fine, & Bledsoe, 2014 X X  

Fine, Musielak, & Semrud-Clikeman, 2014 X  X 

 

Videre gikk prosessen over til å gjøre litteratursøk i databasene ERIC og PsycINFO. For å 

sikre at litteratursøket dekker fagområdet med de forskjellige begrepene når man gjør et søk i 

en database, vil det være behov for kombinerende søkeord ved bruk av de boolske 

operatorene ‘and’, ‘or’ og ‘not’. Disse tre er de vanligste kombinasjonsordene man finner i en 

database. ‘And’ avgrenser et søk fordi begge søkeordene må være med i artikkelreferansen. 

‘Or’ utvider et søk fordi det gir treff på artikkelreferansene hvor enten det ene, det andre eller 

begge søkeordet blir brukt. ‘Not’ avgrenser også et søk, ved å begrense søket til at kun det ene 

og ikke det andre ordet skal være med i artikkelreferansen. I mitt tilfelle, for å finne flere 

studier brukte jeg «nonverbal» OR «visuospatial», slik at jeg fikk et bredere treff av 

publikasjoner med enten den ene eller det andre begrepet. For å gjøre søkeprosessen med 

staveendelsene lettere vil trunkering være behjelpelig. Det vil si å erstatte slutten av ordet 

med et tegn, ofte en stjerne (*), slik at alle mulige endinger inkluderes i søket (Aveyard, 

2019). I mitt tilfelle søkte jeg altså med «dis*» i stedet for disability, disabilities og disorder.  

 

I søkemotoren Eric var det enkelt å få en oversikt over avgrensningene satt for 

utvalgskriteriene til materialet mitt, grunnet den oversiktlige søkemotor i databasen. Med 

publikasjonsår som avgrensning til søkeordene mine, fikk jeg ingen treff med begrepene 

visuospatial learning dis* og right hemisphere learning dis* i perioden 2012 til 2020. 

Derimot fikk jeg et resultat av totalt syv treff med begrepet nonverbal learning dis*. Blant 

disse publikasjoner befant det seg studier som kun nevnte NLD, slik som Skovlund (2014), 

sekundærstudier (Casey, 2012; Darrow, 2016) og to treff som møtte utvalgskriteriene for 

litteraturstudien min (Mammarella et al., 2016; Semrud-Clikeman et al., 2014). Siden min 

litteraturstudie bare skulle inkludere nyere forskning av Mammarella og Cornoldi sin 
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forskergruppe, ble Mammarella et al. (2016) utelukket. Slik endte jeg altså bare opp med én 

studie fra Eric som ble inkludert i litteraturstudien (tabell 3.1).  

Det var ikke før jeg gjorde et søk i PsycINFO at jeg måtte begrense mine utvalgskriterier 

basert på de mange treffene jeg fikk. Søkeordet «nonverbal learning dis*» ga et resultat på 74 

publikasjoner mellom år 2012 til 2020. I vurdering av søkeresultatene, om du får for mange 

treff, kan man i noen databaser også avgrense søket basert på publikasjonsår, tilgjengelighet 

og om publikasjonene er fagfellevurdert (Kirkehei & Ormstad, 2013). Ved å begrense søket 

ytterligere, til fagfellevurderte publikasjoner på engelsk, endte jeg opp med 38 treff i søket 

mitt. Av disse var det fem publikasjoner som møtte utvalgskriteriene for masteroppgaven 

(Cardillo et al., 2017; Fine et al., 2014; Mammarella et al., 2019; Margolis et al., 2019; 

Semrud-Clikeman et al., 2014). Disse fem studiene ble til sammen også funnet i Google 

Scholar og ERIC (se tabell 3.1). Da publikasjonene ble dobbeltsjekket etter fagfellevurdering, 

viste det seg at kun fire av de fem publikasjonene faktisk var fagfellevurdert.  

 

En siste vanskelig avgjørelse vedrørende litteratursøk er å vite når man skal stoppe eller om 

litteratursøket er godt nok. Slik Kirkehei og Ormstad (2013) forteller det, har vi alltid et ønske 

om å finne alle de relevante studiene gjennom søketreff, men i virkeligheten er dette 

vanskelig å oppnå. Å gjøre et svært presist litteratursøk, med mange avgrensninger, utelukker 

de irrelevante publikasjonene samtidig som det øker en risiko for å utelate publikasjoner som 

kan være relevante. I følge (Aveyard, 2019) kan man begynne vurderingen på om 

litteratursøket er godt nok, når de samme publikasjonene kommer opp ved litteratursøk i de 

ulike databasene. Det var dette som ble gjort i mitt tilfelle.
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3.5 Inkluderte studier 

Tabell 3.2: Tabellen er inspirert av Olsson et al. (2003) og Davi og Jorge (2018), og skal illustrere en kortfattet oppsummering av hovedmateriale, som presenteres i 

resultatet av oppgaven, og senere drøftes 

Referanse 

(Forfatter og 

årstall) 

Formålet med undersøkelsen Utvalg (alder, 

gruppe og 

antall) 

Metode Resultat 

Margolis et al., 

2019 

Undersøker funksjonene og 

tilkoblingene til default mode 

network (DMN) og salience 
network (SN), som støtter sosial 

prosessering, i NLD og 

autismespekterforstyrrelser 

(ASD) 

8 – 15 år 

NLD (n=17) 

ASD (n=17) 

TD (n=40) 

Eksperiment, brukte Autism Brain 

Imaging Data Exchange (ABIDE) 

for datainnsamling 

Som et resultat viste deltagerne med NLD at 

det var redusert tilkobling mellom SN-

regioner, hvorimot deltagerne med ASD viste 

større tilkobling mellom SN-regioner. Begge 

kliniske gruppene viste høyere nivåer av 

foreldrerapporterte sosiale problemer, som 

var relatert til endret SN-tilkobling i NLD-

gruppen. Ingen forskjeller ble oppdaget i den 

totale gjennomsnittlige tilkoblingen i eller 

mellom nettverk. 

 

Mammarella et 

al., 2019 

Studien ønsket å se på forskjellene 

i visuospatial prosessering hos 

elever med NLD og ASD uten 

intellektuell funksjonsnedsettelse, 

da det har vist seg å være vanskelig 
å finne klinisk signifikante 

forskjeller mellom dem 

 

8 - 18 år,  

ASD (n=17),  

NLD (n=17)  

TD (n=17). 

Eksperiment, subtesten 

Terningmønster ble brukt for å 

måle visuokonstruktive evner og 

visuospatiale 

prosesseringsteknikk (style) og en 
datastyrt test designet av Cardillo, 

Menazza og Mammarella ble 

brukt for å måle visuospatialt 

arbeidsminne 

NLD-gruppens ytelse var dårligere i både de 

visuokonstruktive og visuospatiale 

arbeidsminneoppgavene. Studien bekrefter at 

den nevropsykologiske profilen til NLD har 

et svekket visuospatiale arbeidsminne, 
motsetning til ASD-deltagerne hvor 

visuospatialt arbeidsminne viser seg å ikke 

være en typisk svakhet i deres kognitive 

profil. 

 

Cardillo et al., 

2017 

Studien fokuserte på lokal eller 

global visuospatial prosessering 

hos barn med NLD og dysleksi 

8 – 11 år 

NLD (n=20) 

Eksperiment, to omganger. 

Første omgang; Verbal Meaning 

(VM) og Spatial Relations (SR), 

Resultatene fra undersøkelsen viser at 

deltagerne med NLD hadde flest utfordringer 

i visuokonstruktive ferdigheter. De var i 
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sammenlignet med typisk 

utviklende kontrollgruppe 

Dysleksi 

(n=20) 

TD (n=20) 

som er to deltester fra the Primary 

Mental Ability (PMA) testbatteri 

Andre omgang; visuokonstruktive 

ferdigheter testet gjennom Rey’s 

Complex Figure testen   

mindre stand til å dra nytte av forskjellige 

nivåer av sammenheng og å håndtere 

forskjellige grader av kompleksitet, Elever 

med NLD finner det utfordrende å bytte fra 

en global til en lokal prosessering av stimuli, 

etter behov for å fullføre den 

visuokonstruktive oppgaven riktig. 

 

Semrud-Clikeman 

et al., 2014 

Sammenligne eksekutive 

funksjoner hos NLD, ASD og 

kontrollgruppe. 

8.5 – 17.5 år 

NLD (n=31) 

ASD (n=36) 

TD (n=38) 

Eksperiment, hvor flere 

testbatterier ble brukt for å måle 

evnene. WASI, to subtester – 

bokstavordidentifikasjon og 

regning – fra WJ-Achievement test 

III (WJ-Ach III), Purdue 

Pegboard, Rey-Osterreith 

Complex Figure og  

Child and Adolescent Social 
Perception Measure (CASP) 

 

ASD og NLD gjør det ganske likt på 

eksekutive funksjoner, men med subtile 

forskjeller. 

Fine et al., 2014 Forsker på biologiske 

årsaksforklaringer ved NLD, ved å 

evaluere forskjellene i corpus 

callosum ved de ulike diagnosene.  

8 – 18 år 

NLD (n=19) 

HFA (n=23) 

ADHD:C 

(n=25) 

ADHD:PI 

(n=23) 

TD (n=57) 

 

Eksperiment. deltagerne ble 

skannet ved bruk av GE 3T Signa 

HDx MR skanner, og data ble 

analysert i the Analysis of 

Functional NeuroImages (AFNI).  

Resultat viser at deltagerne med NLD har 

mindre splenium, sammenlignet med HFA, 

ADHD og kontrollgruppen. Studien tilbyr 

funn som støtter forholdet til en 

nevroanatomisk forskjell assosiert med 

visuospatiale forskjeller i NLD. 
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3.6 Metodisk refleksjon 

Når materialet i en litteraturstudie er data og informasjon skrevet av andre, er det nødvendig å 

holde seg kritisk og vise kildekritikk ved å gjøre rede for de valgene og vurderingene du har 

gjort og begrunne relevans (Dalland, 2012). Dette innebærer å drøfte de sterke og svake 

sidene ved de metodiske valgene for oppgaven, stille kritiske spørsmål og overveie 

alternativer. I denne delen av oppgaven vil jeg starte med å se på de sterke og svake sidene 

ved valg av litteraturstudie som metode, etterfulgt av en redegjørelse av oppgavens reliabilitet 

og validitet. Når man jobber med litteraturstudie innebærer dette å sikre seg at materialet som 

brukes er av god validitet og reliabilitet, og dermed vil det være nødvendig å drøfte om 

valgene jeg har tatt er relevante og til å stole på (Dalland, 2012). 

 

3.6.1 Sterke og svake sider med litteraturstudie 

En litteraturstudie hjelper oss med å oppsummere kunnskapen på et fagfelt og organiserer den 

på en mer systematisk og forståelig måte, avhengig av at den har blitt gjort riktig. En annen 

fordel med litteraturstudie er at man ikke trenger direkte tilgang til deltagere eller 

respondenter for å kunne gjøre en undersøkelse. En litteraturstudie er også et bidrag som kan 

styrke det teoretiske perspektivet i feltet og bygge en grunnmur, som det er behov for ved 

NLDs definisjon og kriterier. Ulempen, derimot, er valget av tilnærming til litteraturstudie. 

Når et systematisk litteratursøk utelukkes, betyr dette at de aller strengeste kriteriene for 

søkeprosedyrer eller utvalgsteknikk ikke har blitt brukt. Det vil si at det kan oppstå smutthull 

hvor deler av forskningsfeltet ikke blir inkludert i litteraturstudien. Samtidig setter de formelle 

rammene for tidsbruk på en litteraturstudie begrensinger på hvor bredt det er mulig å favne 

med en masteroppgave (Aveyard, 2019; Dalland, 2012). En annen svak side med 

litteraturstudie er at det kan oppstå begrensninger for antall publikasjoner en inkluderer i 

studien. 

 

3.6.2 Validitet 

Et annet ord som også kan brukes når man snakker om validitet er gyldighet. Dette går ut på 

måleinstrumentets evne til å måle det som faktisk måles (Olsson et al., 2003). Tre hovedtyper 

av validitet er indre validitet, ytre validitet og begrepsvaliditet. Her skal det særlig legges vekt 
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på vurderinger av begrepsvaliditet, men jeg vil også nevne vurdering knyttet til indre og ytre 

validitet.  

 

3.6.2.1 Begrepsvaliditet  

I det pedagogiske feltet er vi ofte interesserte i å studere begreper som ikke er direkte 

observerbare, slik som NLD. For å måle NLD må vi se etter de observerbare indikatorene for 

begrepet slik vi ønsker å studere dem. Det er samsvaret mellom den teoretiske definisjonen og 

hvordan begrepet har blitt målt (operasjonalisert) som kalles for begrepsvaliditet. Det er ikke 

alltid like enkelt å finne de observerbare indikatorene som dekker begrepet slik vi ønsker å 

studere dem (Kleven, Hjardemaal, & Tveit, 2011). Ettersom problemstillingen denne 

oppgaven bygger på er å undersøke hvilke kriterier og definisjoner som brukes for å beskrive 

NLD med utgangspunktet i definisjonen til Mammarella og Cornoldi (2014), kan man se på 

litteraturstudiet som et bidrag til begrepsvaliditeten av NLD. Vurdering av begrepsvaliditet er 

sentralt for oppgaven, fordi det ikke har vært konsensus på feltet.  

 

Når det fremdeles er usikkert om begrepet NLD dekker vanskeprofilen for disse elevene, kan 

relasjon mellom begrepet NLD og kriteriene variere. Litteraturen på NLD består hovedsakelig 

av forskning gjort av de samme forskergruppene. Flere av de samme personene går igjen i de 

utvalgte artiklene til litteraturstudien, utenom Margolis et al. (2019). Det har også vært 

utfordrende å finne alternativ empirisk forskningslitteratur som møter alle inklusjonskriteriene 

for utvalget til litteraturstudien, hvor den samme forskergruppen ikke er inkludert. Med det 

begynner man å undres på om det ikke foreligger noen subjektive skjevheter i forskningsfeltet 

gjort av forskergruppene, og om disse undersøkelsene kan representere utvalget av kriteriene 

for NLD. Spreen (2011) gjorde det tydelig i sin kritiske vurdering av forskningsfeltet at blant 

annet validiteten ikke er tilstrekkelig testet. Dette har bidratt til mange skjevheter, og slik det 

ser ut, anerkjenner Mammarella og Cornoldi (2014) kritikken. Når det er sagt gjenstår det å se 

om subjektiviteten er utjevnet i etterkant, for her er det avgjørende at begrepet har blitt 

validert på en slik måte at det vi ønsker å måle faktisk blir målt. 

 

Selv om Mammarella og Cornoldi er ledende forskere på feltet, og jeg uansett må velge én 

definisjon å ta utgangspunkt i, kan deres måte å både definere og operasjonalisere begrepet 

være mangelfull. Det kan være aspekter som ikke har kommet i fokus i deres studier og 



 34 

publikasjoner, men som likevel er en del av den faktiske vansken, som dermed ikke defineres 

eller måles. Potensielle problemer knyttet til begrepsvaliditeten hos Mammarella og Cornoldi 

sin definisjon vil dermed kunne «smitte over» på denne oppgaven. Med bakgrunn i at 

hovedpunktet i oppgaven dreier seg om å vurdere definisjonene og kriterier for NLD, vil 

spørsmålet om begrepsvaliditet i de ulike studiene jeg skal analysere være med i bakgrunnen 

gjennom hele oppgaven.  

 

For å besvare første del av problemstillingen om hvilke kriterier og definisjoner som brukes 

for å beskrive NLD i litteraturen i perioden 2012 – 2020, vil jeg komme inn på vurderinger av 

begrepsvaliditet i hver enkelt studie. For å svare på andre del av problemstillingen, om graden 

av konsensus på kriteriene, vil jeg vurdere begrepsvaliditeten til hver studie opp mot 

Mammarella og Cornoldi, og opp mot hverandre.  

 

3.6.2.2 Indre og ytre validitet 

Ettersom det er utfordringer med begrepsvalidteten på feltet om NLD, vil dette videre få 

konsekvenser for både den indre og ytre validiteten. Indre validitet er knyttet til tolkning av 

relasjoner mellom variablene og til situasjonen undersøkelsen blir foretatt innenfor (Kleven et 

al., 2011). God indre validitet tilsvarer at tolkningen er til å kunne stole på. Om NLD ikke blir 

operasjonalisert, på en slik måte at kriteriene måler det som faktisk skal måles, vil dette 

påvirke den indre validitet. Selv om begrepsvaliditeten skulle vært god nok i en undersøkelse, 

er det alltid nødvendig å gjøre en vurdering av hvorvidt det foreligger andre alternative 

forklaringer til relasjonen mellom variablene eller at sammenhengen skyldes tilfeldigheter 

(Kleven et al., 2011). 

 

Ytre validitet dreier seg om i hvilke området resultatene kan overføres til andre utvalg og 

situasjoner (Kleven et al., 2011). Dette handler altså om å stille spørsmål ved om de valgte 

studiene i hovedmaterialet representerer populasjonen av elever med NLD. Dette vil være en 

direkte følge av uenigheten i hvordan det skal defineres og hvilke kriterier som skal brukes for 

å identifisere disse elevene. Slik ser man at utfordringer med begrepsvaliditet vil henge 

samme med ytre validitet. For at resultatene kan generaliseres slik at de kan gjelde andre 

sammenhenger, må bli avgjort gjennom en god begrepsvaliditet. 
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3.6.3 Reliabilitet 

Forutsetningen for at begrepsvaliditeten skal være av god kvalitet avhenger av reliabilitet. 

Reliabilitet, også kalt pålitelighet, innebærer at det er en overenstemmelse i målingene av det 

samme måleinstrumentet, altså at vi får de samme resultatene hver gang vi måler. Den 

vanligste måten å gjøre dette på er ved test-retest-metoden (Olsson et al., 2003). I en 

litteraturstudie innebærer reliabilitet at metoden blant annet må være så tydelig beskrevet at 

den er identisk gjennomførbar. Dersom en hvilken som helst annen forsker bestemmer seg for 

å replikere denne studien, skal det være mulig å bruke beskrivelsen av søkekriterier, 

databaser, og så videre, og komme fram til nøyaktig de samme studiene som ble identifiserte 

til denne oppgaven. Man kan da hevde at stabilitetsaspektet ved reliabilitet (Kleven & 

Hjardemaal, 2018) er tilfredsstillende.  

 

Ved å sikre at reliabiliteten i en litteraturstudie er høy, vil man samtidig bidra til at de etiske 

hensynene ved en slik studie blir fulgt. Her handler det om at prosessen må være beskrevet så 

nøyaktig som mulig og følge de forskningsetiske komiteers retningslinjer, slik at den samme 

studien kan etterprøves. Når resultatene blir det samme i undersøkelsene som gjøres over tid, 

og ikke påvirket av tilfeldigheter, kan man si at reliabiliteten er høy. Siden jeg i denne 

litteraturstudien jobber med førstehåndskilder, vil det utgjøre en ekstra sårbarhet for 

tilfeldigheter. Dette kommer av at man med sikkerhet ikke kan si hvor reliable publikasjonene 

som er med i denne studier, er. Høy reliabilitet i en litteraturstudie er avhengig av at 

reliabiliteten i studiene som er inkludert også er av høy kvalitet (Jacobsen, 2005). Her er det 

altså nødvendig å være kildekritisk. Ved å inkludere studier som er publisert i tidsskrifter, 

øker kvaliteten av studie, da disse forskningsartiklene ofte blir fagfellevurdert før de 

publiseres. 

 

Når man i en litteraturstudie er avhengig av andre studier som er gjort på feltet, kan dette gi 

konsekvenser på egen vinkling. Bekreftelsestendens (på engelsk «confirmation bias») 

innebærer at man som person har en tendens til å finne støtte etter det man tror, og overse 

resultater som ikke passer inn i det man har en antagelse om. Det tilsier at de søker etter, 

tolker, favoriserer og husker informasjon som bekrefter eller støtter ens personlige tro eller 

verdier. Bekreftelsestendensen er en av grunnene til hvorfor det er spesielt viktig å være 

kritisk i en litteraturstudie. For eksempel kan mine valg av søkeprosess og søkeord vært 
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påvirket av de treffene jeg har ønsket å finne. Da jeg i mitt litteratursøk nærmest fant de 

samme publikasjonene i de tre databasene, kan man på den ene siden anse det som en 

bekreftelse på at man har nådd frem til den forskningen som er å finne på feltet. På den andre 

siden vet man ikke med sikkerhet om man kunne ha oppdaget andre publikasjoner i andre 

databaser, slik som for eksempel Medline eller Web of Science. Web of Science er en 

tverrfaglig og internasjonalt rettet database, og Medline inneholder litteraturdata innenfor 

helsefag og biometrisk forskning. Ved å inkludere eventuelle studier fra disse databasene 

kunne jeg ha fått en annen vinkling av den tverrfaglige profilen til NLD, som muligens ville 

ha påvirket resultatene i denne litteraturstudien. 

 

Avslutningsvis kan det oppstå feiltolkning i oversettelser, ettersom datamaterialet i denne 

oppgaven er på engelsk. Dette kan igjen påvirke reliabiliteten. For å unngå forvirringer, kan 

dette løses ved å inkludere engelske begreper i teksten, med eksempler på oversettelse, eller 

inkludere oppslagsverk for lesere, for å bygge bro mellom de to språkene.   



 37 

4 Analyse og resultater 

Dette kapittelet omhandler fem empiriske undersøkelser vedrørende NLD. Undersøkelsene vil 

først oppsummeres hver for seg, for å gi leseren et inntrykk av forskningen og hvordan 

forskerne har valgt å definere gruppene som er med i utvalget. I neste del av kapittelet vises 

det spesifikt til kriteriene for NLD som forskerne har benyttet i undersøkelsene. 

Avslutningsvis vil definisjonene og kriteriene bli sammenlignet.  

 

4.1 Sammendrag av artikler 

4.1.1 Semrud-Clikeman, Fine og Bledsoe (2014) 

I 2014 publiserte Semrud-Clikeman, Fine og Bledsoe artikkelen «Comparison Among 

Children with Autism Spectrum Disorder, Nonverbal Learning Disorder and Typically 

Developing Children on Measures of Executive Functioning», i tidskriftet Journal of Autism 

and Developmental Disorders. Denne amerikanske forskergruppen ønsker å sammenligne 

eksekutive funksjoner hos autismespekterforstyrrelse og NLD med aldersadekvat utvikling 

hos barn (8.5-17.5 år). Disse barna ble kartlagt på et nevropsykologisk nivå med oppgaver 

som målte det visuell-spatiale, eksekutive funksjoner og resonnering.  

 

Studien benytter seg av Nigg et al. (2002) sin definisjon av begrepet eksekutive funksjoner 

som et paraplybegrep, omfattende av arbeidsminne, kognitiv fleksibilitet, planlegging og 

organisering. Disse ferdighetene gjenspeiles i utfordringer om hvordan en person tilegner seg 

kunnskap (Semrud-Clikeman et al., 2014). Historisk har eksekutive funksjonsvansker hos 

barn med autismespekterforstyrrelser blitt koblet til svikt i frontallappen, som karakteriseres 

ved atferd som rigiditet, repetitiv atferd og mangel på innsikt. Hva gjelder NLD, er Semrud-

Clikeman et al. (2014) de første som ser på selektive eksekutive funksjonsvansker i dybden. 

Type av eksekutive funksjonsvansker varierer fra diagnose til diagnose. For personer med 

autismespekterforstyrrelser beskrives vansker med eksekutive funksjoner blant annet ved 

utfordringer med relasjon til jevnaldrende, sosial gjensidighet, øyekontakt og ansiktsuttrykk, 

og gir mer sosiale konsekvenser. Hos personer med NLD beskrives vanskene opp mot 

kognitive faktorer, som utfordringer i årsak-virkning resonnering. Personer med NLD ser på 
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det å lære et nytt material som komplekst eller ukjent og gjør det dårlig på kognitiv 

fleksibilitet. 

 

Når Semrud-Clikeman, Fine og Bledsoe (2014) skal definere autismespekterforstyrrelser og 

NLD tar de utgangspunktet i DSM-V for definisjon av autismespekterforstyrrelser, og 

tydeliggjør at det i denne artikkelen tilsvarer det høytfungerende nivået for autisme. NLD, 

derimot, blir ikke definert, men heller oppsummert ved bruk av de mest brukte kjennetegnene 

i styrker og svakheter funnet i litteraturgjennomgangen gjort av Fine et al. (2013). 

 

Resultatene fra studien viser at deltakerne med NLD og autismespekterforstyrrelser skåret 

innenfor gjennomsnittet på spatial resonnering og verbale ferdigheter. Flytende resonnering 

var også innenfor gjennomsnittet på alle gruppene. Deltakerne med 

autismespekterforstyrrelser opplevde signifikante vansker med kognitiv fleksibilitet, mens de 

med NLD viste vansker ved visuell sekvensering. Konklusjonen fra studien er at deltagerne 

med autismespekterforstyrrelser og NLD gjør det ganske likt på eksekutive funksjoner, men 

med subtile forskjeller.  

 

4.1.2 Mammarella, Cardillo og Zoccante (2019) 

I 2019 ble en italiensk studie publisert i American Psychological Associations (APA) sitt 

tidsskrift Neuropsychology. Tittelen på studien er «Differences in visuospatial processing in 

individuals with nonverbal learning disability or autism spectrum disorder without intellectual 

disability» og ble gjennomført av Mammarella, Cardillo og Zoccante. Studien ønsket å se på 

forskjellene i visuospatial prosessering hos elever med NLD og autismespekterforstyrrelser 

uten intellektuell funksjonsnedsettelse, da det har vist seg å være vanskelig å finne klinisk 

signifikante forskjeller mellom dem (Mammarella et al., 2019). Formålet med studien var å 

øke breddekunnskap vedrørende visuospatiale ferdigheter hos deltakerne med 

autismespekterforstyrrelser og NLD, for så å sammenligne elevgruppene med hverandre. En 

metode som har blitt brukt for å beregne visuospatiale prosessering hos individer med 

autismespekterforstyrrelser er gjennom «global–local paradigm». Undersøkelsen fokuserer på 

forholdet mellom evnen til å prosessere informasjon helhetlig og i deler, her vil disse bli 

referert til som generell og spesifikk prosesseringsevne. Dette ble målt ved hjelp av ulike 
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typer oppgaver knyttet til visuokonstruktive ferdigheter og visuospatial arbeidsminne. Det var 

tilsammen 51 deltagere mellom 8 og 18 år som deltok i studien. 

 

Etter at kriteriet for autismespekterforstyrrelser utviklet seg til å inkludere Asperger-Syndrom 

(AS) og høytfungerende autismespekterforstyrrelser i DSM-5 i 2013, har dette også gitt 

utfordringer vedrørende hva som eventuelt skiller NLD fra autismespekterforstyrrelser uten 

intellektuell funksjonsnedsettelse. Studien tar i bruk diagnosemanualen DSM for definisjonen 

av autismespekterforstyrrelser uten intellektuell funksjonsnedsettelse. I sitt forsøk på å 

definere NLD, bygger Mammarella, Cardillo og Zoccante (2019) på tidligere forskning på 

NLD, med utgangspunkt i Cornoldi, Mammarella og Fine (2016).  

 

For å mestre de eksperimentelle oppgavene, er det nødvendig for deltagerne å benytte seg av 

ulike nivåer av perseptuelle ferdigheter. Det vil si evnen til å kunne manipulere figurer ved å 

variere antall terninger med ulike farger. Resultatene fra de visuokonstruktive oppgavene 

viste at deltagerne med NLD kom dårligere ut i den usegmenterte varianten av oppgaven. 

Deltagerne med NLD var unøyaktige og langsomme på tvers av alle nivåene av perseptuelle 

ferdigheter, men gjorde det like godt som kontrollgruppen i oppgaver med minimalt bruk av 

perseptuell sammenheng. Det ble heller ikke observert et statistisk signifikant skille i den 

perseptuelle resonneringsindeksen mellom gruppene med NLD og 

autismespekterforstyrrelser, og det viste seg at de hadde to helt ulike resultatmønstre avhengig 

av om oppgavene var på et generelt eller spesifikt nivå.  

 

Ved hjelp av den visuospatiale arbeidsminnetesten støtter denne studien opp under en 

nevropsykologisk profil hos deltakerne med NLD som kan beskrives av et svekket 

visuospatialt arbeidsminne. Dette viste seg særlig ved oppgaver som involverte manipulering 

av spatiale (romlige) elementers plassering. Ingen slike vansker oppsto i gruppen med 

deltagere i autismespekteret , hvilket betyr at visuospatialt arbeidsminne ikke er en typisk 

svakhet i deres kognitive profil.  
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4.1.3 Margolis, Pagliaccio, Thomas, Banker, & Marsh 

(2019) 

I 2019 publiserte den kolombianske forskergruppen Margolis, Pagliaccio, Thomas, Banker og 

Marsh (2019) en empirisk studie i tidsskriftet Neuropsychology, med tittelen «Salience 

Network Connectivity and Social Processing in Children With Nonverbal Learning Disability 

or Autism Spectrum Disorder». I studien var det totalt 74 deltagere, i aldersgruppen 7.17 til 

16.80 år, hvor aldergruppen for deltagerne med NLD var mellom 8.00 og 15.25 år. Studien 

representerer det første steget i å undersøke om foreldrerapporter vedrørende sosiale 

problemer ved NLD og autismespekterforstyrrelser kan assosieres med ulike hjernefunksjoner 

og tilkoblinger. Forskerne undersøkte de biologiske forskjellene ved diagnosene NLD og 

autismespekterforstyrrelser, og sammenlignet disse med hverandre, i tillegg til deltakere med 

typisk utvikling. Ved å bruke en metode kalt resting state functional connectivity, kunne 

forskerne studere to viktige hjernenettverk for sosiale prosesseringsfuksjoner, nemlig default-

mode og salience nettverk (Margolis et al., 2019).  

 

Default-mode nettverket aktiveres gjennom sosial kognisjon og mentalisering, og involverer 

måten vi sosialt interagerer med omverdenen. Dette innebærer ferdigheter i mental 

prosessering som omhandler oppfatningen av vår sosiale verden, og evnen til å kunne trekke 

slutninger om andres atferd, ved å forutsi vedkommendes tidligere atferd. Området for 

salience nettverket støtter tolkningen om samfunnets sosiale normer. Tidligere forskning har 

identifisert begrenset funksjon og tilkobling i områdene for default-mode og salience 

nettverkene hos barn med autismespekterforstyrrelser, sammenlignet med andre nevrale 

nettverk. Det er denne begrensningen som forårsaker utfordringene individer med 

autismespekterforstyrrelser har med sosiale ferdigheter. Det foreligger ikke tidligere studier 

av individer med NLDs hjerneaktivisme med fMRI, selv om det antas at de kan ha reduserte 

nivåer av grå substans i visse deler av hjernen (Anterior Cingular Cortex, ACC) (Semrud-

Clikeman, Fine, Bledsoe, & Zhu, 2013). Det gjenstår fortsatt å studere disse funksjonene 

innad og tilkoblingene mellom nettverkene, for så å sammenligne dem på tvers av diagnosene. 

 

Studien bruker DSM-5 sin definisjon av autismespekterforstyrrelser, som beskriver at 

personer med diagnosen er preget av vansker med gjensidig kommunikasjon og sosial 
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funksjon, samt stereotypisk og repeterende atferd med begrensede interesser. Definisjonen av 

NLD er hentet fra tidligere kritiske litteraturgjennomganger (Cornoldi et al., 2016; Fine et al., 

2013; Mammarella & Cornoldi, 2014). Personer med diagnosen NLD er preget av vansker i 

visuospatial evne eller har et avvik mellom visuospatial og verbal evne, som fører til vansker 

med å forstå matematikk. Det påvirker derimot ikke lese- eller verbal evne. I tillegg beskriver 

studien at det ofte er problemer i visuospatial minne, oppmerksomhet, utøvende funksjoner, 

samt finmotoriske og sosioemosjonelle ferdigheter.  

 

Studien konkluderte med at deltakerne med NLD hadde reduserte tilkoblinger innad i området 

av salience nettverket, noe som ikke var tilfellet for deltakerne med 

autismespekterforstyrrelser.  Begge de kliniske gruppene viste høyere nivå av 

foreldrerapporterte sosiale problemer enn deltakerne med typiske utviklingstrekk.  

 

For gruppen med NLD fant forskerne en sammenheng mellom sosiale problemer og nivået av 

tilkoblinger innad i salience nettverket, hvorav deltagerne med autismespekterforstyrrelser ble 

assosiert med språkvansker. De sosiale vanskene som er vanlige hos barn med NLD og 

autismespekterforstyrrelser, kan komme av varierende tilkobling i salience nettverket. 

Funnene antas å være det første steget mot å identifisere en nevrobiologisk markører for NLD 

(Margolis et al., 2019). 

 

4.1.4 Fine, Musielak og Semrud-Clikeman (2014) 

«Smaller splenium in children with nonverbal learning disability compared to controls, high-

functioning autism and ADHD» er tittelen på en amerikansk artikkel, publisert av Fine, 

Musielak og Semrud-Clikeman i tidsskriftet Child Neuropsychology. A Journal on Normal 

and Abnormal Development in Childhood and Adolescence i 2014. Studien hadde som hensikt 

å evaluere den delen av hjernen som kalles corpus callosum i flere pediatriske kliniske 

grupper. Gruppene hadde felles kjennetegn i sine vanskeprofiler, hovedsakelig barn med NLD 

og høytfungerende autismespekterforstyrrelser, der forskergruppen predikerer at de nevrale 

utfallene vil vise forskjeller i størrelse på corpus callosum. Tilsammen var det 147 deltagere i 

undersøkelsen mellom 8 og 18 år.  
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Corpus callosum, hjernebjelken, er den største fiberbunten i hjernen, også kjent som hvit 

substansbunt. Denne substansen strekker seg over hjernehalvdelene sidelengs og støtter 

hjernens evne til å dirigere de ulike domenene i hjernebarken, for å bistå de akademiske, 

sosiale og atferdsmessige ferdigheter (Fine et al., 2014). I det bakerste området av 

hjernebjelken finnes det som kalles splenium. Splenium har som oppgave å forbinde parietal- 

og temporallappen i hjernen, og det er akkurat dette området studien fant signifikante 

forskjeller mellom de kliniske gruppene i undersøkelsen.  

 

Artikkelen fokuserer lite på definisjonene ved de ulike diagnosene som er med i 

undersøkelsen, men fokuserer heller på likhetene og ulikhetene mellom dem. Artikkelen 

redegjør for at barn med nevroutviklingsforstyrrelser, inkludert høytfungerende 

autismespekterforstyrrelser, ADHD og NLD, har mange fellestrekk. Ett av dem er de 

observerbare utfordringene med sosial interaksjon. Videre argumenterer de for at det kan være 

nyttig å sammenligne kliniske grupper med nevrale forskjeller for å identifisere ulikhetene til 

tross de atferdsmessige likhetene. Selv om høytfungerende autismespekterforstyrrelser og 

NLD blir beskrevet med enkelte forskjeller strever de begge med å holde oppmerksomheten 

og hyperaktivitet, ifølge Fine et al. (2014). For å dermed kunne sammenligne i hvilken grad 

deltakerne med NLD og høytfungerende autismespekterforstyrrelser strevde med 

oppmerksomhet og hyperaktivitet, valgte forskerne å inkludere deltagere med ADHD i to 

distinkte kontrollgrupper; de som i størst grad var preget av kombinert type av ADHD 

(ADHD:C) i den ene kontrollgruppen og de som i størst grad var preget av vansker med 

oppmerksomhet i den andre kontrollgruppen. 

 

Resultatet av undersøkelsen viser at deltagerne med NLD har mindre splenium, sammenlignet 

med høytfungerende autismespekterforstyrrelser. Dette gjelder også for begge gruppene med 

ADHD og kontrollgruppen med deltagere av typisk utvikling. NLD har lenge blitt antatt som 

en forstyrrelse i visuospatial prosessering, og denne studien tilbyr funn som viser at det 

faktisk finnes forskjeller i nevroanatomiske strukturer som henger sammen med slik 

visuospatial prosessering hos barn med NLD, sammenlignet med andre grupper. 
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4.1.5 Cardillo, Mammarella, Garcia og Cornoldi (2017) 

Artikkelen av den italienske og brasilianske forskergruppen Cardillo, Mammarella, Garcia og 

Cornoldi (2017), med tittelen «Local and global processing in block design tasks in children 

with dyslexia or nonverbal learning disability», ble publisert i det 64. volumet av tidsskriftet 

Research in Developmental Disabilities. Studien ser på generell og spesifikk prosessering hos 

60 deltagere mellom 8 og 11 år med NLD eller dysleksi, sammenlignet med en kontrollgruppe 

bestående av elever med typisk utvikling. Studien ønsket å bidra i forskningsfeltet med tanke 

på at det er få studier som skiller mellom de generelle og spesifikke trekkene til persepsjon 

hos elever med dysleksi. Det finnes heller ingen studier der dette har blitt utforsket i tilfeller 

av NLD.  

 

Generell og spesifikk prosessering er to former for tilnærminger som brukes i arbeid med 

visuelle oppgaver, som krever både visuokonstruktive og perseptuelle ferdigheter. Det 

generelle fokuserer på helheten av et sett med stimuli, og det spesifikke er detaljorientert. Det 

mest populære testbatteriet som måler generell og spesifikk prosessering er subtesten 

terningmønster fra Wechsler Intelligence Scales (WISC). Her måles to variabler, perceptual 

cohesiveness og task uncertainty for å se om det er de generelle eller spesifikke prosessene 

som stimuleres hos deltagerne i undersøkelsen. Lavt nivå av perceptual cohesiveness betyr at 

terningene bearbeides spesifikt og høyt nivå av perceptual cohesiveness betyr at terningene 

prosesseres generelt. Task uncertainty, derimot, er en variabel som viser til oppgavens 

vanskegrad og uttrykker antall detaljer som er tilstede i figurene. 

 

Dysleksi karakteriseres ifølge DSM-5 som vansker med nøyaktig eller flytende dekodings- og 

staveferdigheter. Denne gruppen for spesifikk lærevanske har lenge blitt brukt som et 

sammenligningsgrunnlag for NLD, og forskning har vist at disse elevene har varierende 

ferdigheter i visuospatiale ferdigheter. Det stilles spørsmål ved om en undergruppe av elever 

med lese- og skrivevansker også kan ha visuelle prosesseringsvansker (Cardillo et al., 2017). I 

denne artikkelen beskrives NLD med visuospatiale og visuokonstruktive vansker, nedsatt 

motorisk koordinasjon og dårlig matematisk prestasjon, men med gode språkferdigheter 

(Cardillo et al., 2017). 
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Resultatene fra undersøkelsen viste at deltagerne med NLD hadde flest utfordringer i 

visuokonstruktive ferdigheter, der deltagerne med dysleksi ikke viste like store utfordringer i 

den samme ferdigheten. Gruppen med NLD var i mindre grad i stand til å dra nytte av 

forskjellige nivåer av sammenhenger og å håndtere forskjellige grader av kompleksitet, som 

sannsynligvis er en konsekvens av deres mindre fleksible og effektive visuospatiale prosesser. 

Det betyr at det er utfordrende for elever med NLD å bytte fra generell til spesifikk 

prosessering av stimuli, for å kunne fullføre den visuokonstruktive oppgaven riktig. 

 

4.2 Definisjoner av NLD 

Tabell 4.1 gir en oversikt over definisjonene benyttet i de fem artiklene som er med i denne 

litteraturstudien. Her ser man både den ordrette definisjonen for NLD, slik den presenteres i 

artikkelen, i tillegg til hvilke tidligere forskningslitteraturer artiklene hovedsakelig har basert 

seg på. Dette er gjort for å enklere forstå hvilke bærebjelker definisjonene bygger på. 

 

Ifølge tabellen tilhører de mest beskrivende definisjonene av alle fem, Margolis et al. (2019) 

og Semrud-Clikeman et al. (2014), som forsøker å konkretisere områdene elever med NLD 

kan ha vansker med, hvorav Cornoldi (2014) og Mammarella et al. (2019) har en vag 

formulering i sine definisjoner for NLD. Slik det blir presentert i tabellen, baserer tre av fem 

artikler definisjonene sine på tidligere forskningslitteratur med tydelig henvisning til 

definisjonens grunnlag (Mammarella et al., 2019; Margolis et al., 2019; Semrud-Clikeman et 

al., 2014). Fine et al. (2014) refererer indirekte til både egen kritisk gjennomgang av 

forskningsfeltet på diagnosen NLD (Fine et al., 2013) og Mammarella og Cornoldi (2014) sin 

analyse av definisjonen og kriteriene på feltet. Den artikkelen som skiller seg sterkest ut i 

bruk av henvisninger er Cardillo et al. (2017), da den ikke underbygger noen av de samme 

referansene fra forskningsfeltet som de fire andre artiklene i litteraturstudien. Til tross for 

dette lyder den ordrette definisjonen til Cardillo et al. (2017), ikke så ulikt de øvrige artiklenes 

definisjon.   

 

En likhet mellom alle definisjonene er at de fokuserer på visuospatiale ferdigheter og 

akademiske utfordringer som to gjennomgående vansker hos elever med NLD. Av alle fem 

artiklene, utenom Mammarella et al. (2019) henvises det til hvilke akademiske ferdigheter 
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elevgruppen har vansker innenfor, nemlig matematikk. Selv om det kommer frem hos alle at 

elever med NLD har vansker med det visuospatiale ferdighetsområdet, er det noen som 

spesifiserer området av visuospatiale ferdigheter mer enn andre. Cardillo et al. (2017) 

definerer vanskeprofilen også med visuokonstruktive utfordringer. Margolis et al. (2019) 

legger til utfordringer med visuospatial minne. Fine et al. (2014) definerer NLD med vansker 

i visuospatial persepsjon som fører til matematikkvansker. Semrud-Clikeman et al. (2014) 

tydeliggjør de visuospatiale utfordringene i form av visuell-spatiale vansker og visuell-spatial 

sekvenseringsproblemer. Margolis et al. (2019) er den eneste artikkelen som nevner 

diskrepans mellom visuospatiale og verbale ferdigheter når de definerer NLD, men også 

Cardillo et al. (2017) fokuserer på at gode verbale ferdigheter må være tilstede i definisjonen.  

 

De to artiklene som tar utgangspunkt i Mammarella og Cornoldi (2014) sitt bidrag til 

forskningsfeltet er Fine et al. (2014) og Margolis et al. (2019). Både Mammarella et al. (2019) 

og Margolis et al. (2019) viser direkte til boken om NLD skrevet av Cornoldi et al. (2016), 

hvor ett kapittel i boken fokusert på kriterier ved diagnosen slik den blir presentert av blant 

annet den samme forskergruppen. Med ganske likt utgangspunkt har Fine et al. (2014), 

Margolis et al. (2019) og Mammarella et al. (2019) mye til felles i sine definisjoner presentert 

i artiklene. Alle tre fokuserer på vansker med visuospatiale ferdigheter og akademiske 

utfordringer, selv om Fine et al. (2014) og Margolis et al. (2019) også spesifiserer at de 

akademiske utfordringer gjelder matematiske ferdigheter for denne elevgruppen. 

 

Så langt betyr dette sammenfattet at visuospatiale og akademiske ferdigheter er to trekk ved 

NLDs definisjon som går igjen i de fem artiklene i litteraturstudien. Mammarella et al. (2019) 

er den eneste med en vag definisjon som ikke nevner matematikk som et avgrenset område for 

de akademiske utfordringene på lik linje med de fire andre (Cardillo et al., 2017; Fine et al., 

2014; Margolis et al., 2019; Semrud-Clikeman et al., 2014). De fire øvrige artiklene 

spesifiserer også hvilke visuospatiale ferdigheter elevgruppen har vansker med, slik som 

minne, persepsjon, visuokonstruktive utfordringer og sekvenseringsutfordringer. I tillegg til 

dette konkretiserer Margolis et al. (2019) og Cardillo et al. (2017) styrke i verbale ferdigheter 

som står i kontrast til elevenes vansker. 

 

Utover dette kommer det frem i tre av fem artikler at elevgruppen med NLD kan ha 

utfordringer med sosial fungering. Mammarella et al. (2019) nevner vagt i sin definisjon at 
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gruppen for NLD kan ha sosiale utfordringer. Margolis et al. (2019) mener det er ofte 

forekommer svikt i sosioemosjonelle ferdigheter og Semrud-Clikeman et al. (2014) beskriver 

vansker med sosial persepsjon som kan påvirker sosial fungering. Når det gjelder eksekutive 

funksjoner, nevner både Margolis et al. (2019) og Semrud-Clikeman et al. (2014) at 

elevgruppen med NLD kan streve med dette. I tillegg trekker de fram at elevene kan ha svake 

finmotoriske ferdigheter. Cardillo et al. (2017) erkjenner også at finmotoriske vansker 

kjennetegner NLD. Margolis et al. (2019) er den eneste som legger til oppmerksomhet som 

ofte fremtredende utfordring hos elever med NLD.  

 

Oppsummert nevner to av fem artikler (Margolis et al., 2019; Semrud-Clikeman et al., 2014) 

eksekutive funksjonsvansker i sine definisjoner, tre av fem artikler (Cardillo et al., 2017; 

Margolis et al., 2019; Semrud-Clikeman et al., 2014) trekker frem motoriske ferdigheter som 

kjennetegn, tre artikler (Mammarella et al., 2019; Margolis et al., 2019; Semrud-Clikeman et 

al., 2014) peker på utfordringer i sosiale ferdigheter, selv om de ikke ordrett bruker det 

samme begrepet for å beskrive dette, og én (Margolis et al., 2019) skiller seg ut ved å 

inkludere oppmerksomhetsvansker i definisjonen av NLD.  
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Tabell 4.1: Oversikt over hvilke referanser artiklene henviser seg til i utarbeidelsen av definisjonene til NLD slik de blir formulert i hver artikkel 

Definisjon av NLD 

Artikler Definisjon basert på Ordrett definisjon 

(Margolis et al., 

2019) 

(Cornoldi et al., 2016) 

(Fine et al., 2013) 

(Mammarella & Cornoldi, 2014) 

«characterized by deficits in visuospatial ability, or a discrepancy between 

visuospatial and verbal ability, that is accompanied by problems in math but not 

reading or verbal ability; in addition problems in visuospatial memory, attention, 

executive functions, as well as fine-motor and socioemotional skills are often 

present» (s.2) 

(Mammarella et al., 

2019) 

Cornoldi, Mammarella og Fine 

(2016) 

«children who struggle with visuospatial and academic problems, and who may 

have social problems too» (s. 124)  

(Cardillo et al., 

2017) 

Ikke eksplisitt beskrevet 

(Semrud-Clikeman et al., 2010) 

(Mammarella et al., 2013) 

(Rourke & Tsatsanis, 2000) 

«deficits in the non-verbal area, such as visuospatial and visuo-constructive 

difficulties, fine motor coordination impairments, and poor mathematics 

achievement, associated with well-developed language skills» (s.97) 

(Semrud-Clikeman 

et al., 2014) 

(Fine et al., 2013) «generally includes visual-spatial difficulties, visual spatial sequencing 

problems, bilateral motor and sensory deficits, mathematics difficulties, and 

difficulty with social perception. (...) most researchers include measures of 

visual-motor integration, social functioning, and mathematics while few included 

direct measures of executive functioning» (s.332) 

 

(Fine et al., 2014) Ikke eksplisitt beskrevet 

(Fine et al., 2013) 

(Mammarella & Cornoldi, 2014) 

(M. Douglas Ris & Nortz, 2008) 

(Rourke, 1989) 

«The core feature of this syndrome is thought to be an initial deficit in 

visuospatial perception leading to difficulty with mathematics learning» (s.642) 
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4.3 Kriteriene for NLD 

Tabell 4.2 viser kriteriene for NLD fordelt etter hvilket område av ferdigheter de enkelte 

kriteriene faller inn under, hvilken terskelverdi som må møtes for de enkelte kriteriene, og 

hvilket verktøy som har blitt brukt for å måle kriteriene. Dette forenkler oversikten over 

kriteriene som blir brukt i de fem artiklene, likhetene og forskjellene kommer klarere frem 

vedrørende områdene og vi kan tydeligere se hvor stor grad av samsvar det er mellom de fem 

artiklene i sine valg av kriterier.  

 

I tabellen ser vi at alle artiklene har brukt et kriterium for å vurdere graden av verbale og 

visuospatiale ferdigheter. Det er imidlertid ulikt hvilke tester som har blitt brukt for å måle 

ferdighetene, og terskelverdiene for kriteriene varierer. I alle de fem artiklene er gode 

språklige ferdigheter et krav for en antatt NLD-diagnose.  

 

De språklige ferdighetene kommer til uttrykk hos Mammarella et al. (2019) gjennom å skåre 

minst gjennomsnittlig på en italiensk ordlesingstest. Hos Cardillo et al. (2017) gjelder også 

det samme for den italienske ordlesingstesten, men i tillegg må eleven oppnå gjennomsnittlig 

skåre på verbale ferdigheter i en av testbatteriene, enten Primary Mental Abilities eller 

Lexical Decision Task. I Margolis et al. (2019) sin studie ligger terskelverdien for språklige 

ferdigheter på 85 eller høyere skåre på bokstav-ordtesten i Wood-Johnson testbatteri. Dette 

gjelder også hos Semrud-Clikeman et al. (2014) og Fine et al. (2014), i tillegg til at elevene 

må oppnå en estimert fullskala skåre eller verbal IQ-skåre på minst 85 i WAIS.  

 

To av artiklene ser også på overenstemmelsen mellom verbal IQ og utførings IQ eller 

visuospatiale ferdigheter. Mammarella et al. (2019) krever at det må være en diskrepans 

mellom verbal og visuospatial intelligens med verbal forståelse minst 1 SD høyere enn 

perseptuell prosesseringsindeks (PRI), hvilket Margolis et al. (2019) nevner diskrepans 

mellom verbal og utførings IQ som et alternativ for lav skåre i PRI.  

 

Artiklene bruker noen av de samme kriteriene for de språklige ferdighetene, med likheter i 

terskelverdiene og testbatterier, men ingen av metodene går igjen hos alle. Det mest populære 

kriteriet for språklige ferdigheter, benyttet av tre av fem artikler i litteraturstudien, er bokstav-
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ordtesten fra Wood-Johnson testbatteri, etterfulgt av WAIS/WISC og italiensk evneprøve for 

dysleksi. 

 

Alle fem artiklene brukte det samme testbatteriet, Rey-Osterreith Complex Figure, for å måle 

visuospatiale evner. Mammarella et al. (2019) benyttet også testbatteriet Primary Mental 

Abilities som et alternativ, der Semrud-Clikeman et al. (2014) og Fine et al. (2014) foreslår 

deltesten terningmønster fra WAIS.  

 

Graden av matematiske og sosiale ferdigheter blir også vurdert som kriterier for antatt NLD-

diagnose i artiklene, med unntak av Cardillo et al. (2017). Av tydelige krav for matematiske 

og sosiale vansker er det kun Mammarella et al. (2019) som har satt et tydelig krav om 

tilstedeværelse av matematiske og sosiale vansker. Undersøkelsen skiller seg ut ved å benytte 

en italiensk evneprøve for å måle aritmetiske ferdigheter. På den andre siden fremhever både 

Fine et al. (2014) og Margolis et al. (2019) svake ferdigheter i matematikk og sosialisering 

som to alternativ av flere punkter elevgruppen kan møte for å få antatt NLD-diagnose. 

Semrud-Clikeman et al. (2014) utnevner bare svake ferdigheter i matematikk. Alle de tre 

sistnevnte artiklene bruker lik terskelverdi for regneferdigheter fra den samme evneprøven, 

Wood-Johnson testbatteri. Fine et al. (2014) og Margolis et al. (2019) måler sosiale 

ferdigheter med samme testbatteri, mens Vineland. Margolis et al. (2019) inkluderer i tillegg 

et annet alternativ for å måle sosiale vansker, nemlig Child Behavior Checklist.   

 

Oppsummert ser vi at alle fem artiklene bruker samme verktøy til å måle visuospatiale 

ferdigheter. Tre av artiklene, Mammarella et al. (2019), Semrud-Clikeman et al. (2014) og 

Fine et al. (2014), bruker i tillegg til Rey-Osterreith Complex Figur andre tester som et 

alternativ for å måle elevenes visuospatiale ferdigheter. Cardillo et al. (2017) er den eneste av 

fem artikler som ikke inkluderer sosiale eller matematiske vansker blant kriteriene for antatt 

NLD-diagnose. Fine et al. (2014) og Margolis et al. (2019) inkluderer de samme ferdighetene 

som to potensielle vansker elever med antatt NLD kan ha. Semrud-Clikeman et al. (2014), 

nevner ikke sosiale vansker som et mulig kriterium som elevene med NLD kan møte for å få 

en antatt diagnose.  
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Tabell 3.2: Kriteriene for NLD 

    Artikkel  

O
m

rå
d

e
 

Kriterium Terskelverdi Målt med (Margolis et 

al., 2019) 

(Mammarella 

et al., 2019) 

(Cardillo et 

al., 2017) 

(Semrud-

Clikeman 

et al., 

2014) 

(Fine et al., 

2014) 

V
erb

ale ferd
ig

h
eter 

Bokstav-ord-testen 

 

 

85 eller høyere 

/ 

16. Persentil 

Wood-Johnson X   X X 

Verbal IQ  

/ 

Estimert Fullskala IQ 

85 eller høyere WAIS    X X 

 

 

 

Ordlesingstest Gjennomsnittlig 

skåre 

DDE-2 

(italiensk, 

evaluering av 

dysleksi) 

 X X   

Ordavkoding 

Feil 

Hastighet 

Gjen.snitt (SD) 

- 0.21 (0.68) 

- 0.44 (1.01) 

 X    

Verbal meaning 

(VM) 

Gjennomsnittlig 

skåre 

PMA (primary 

mental abilities)  

 

  X   

 

 

LDT (Lexical 

Decision task) 

  X   

D
isk

rep
an

s 

Verbal IQ  

/ 

Utførings IQ eller 

visuospatiale 

ferdigheter 

Verbal forståelse 1 

SD større enn PRI 

(terningmønster, 

bildekategorier, 

WISC eller 

WAIS 

X X    
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V
isu

o
sp

atiale 
ferd

ig
h
eter 

Visuo-konstruktive 

ferdigheter 

/ 

Visuelle eksekutive 

funksjoner 

Minst 1 SD under 

gjennomsnittet 

Rey-Osterreith 

Complex 

Figure 

X X X X X 

Lavere enn 20. 

persentil 

PMA (primary 

mental 

abilities) 

 X    

Terningmønster Under 40 WAIS    X X 

S
o
siale ferd

ig
h

eter 

Sosialiseringsdomen

et 

 

Innenfor eller 

lavere enn  

16. persentil 

/ 

85 

Vineland X    X 

Sosiale problemer Innenfor eller over 

95. persentil 

CBCL (Child 

Behavior 

Checklist) 

X     

Svikt i sosiale 

ferdigheter, 

foreldrevurdering 

Under 

gjennomsnitt på 

minst to delskalaer 

for 

språkpragmatikk 

CCC-2 

(Children's 

Communicatio

n Checklist, 2. 

utgave) 

 X    

matriser og 

(bildeutfylling)) 
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M
atem

a
tisk

e ferd
ig

h
eter 

Regning Skåre under 16. 

persentil eller 85  

/   

mer enn 1.5 SD 

estimert fullskala 

IQ 

Wood-Johnson X   X X 

Aritmetiske 

ferdigheter 

Antall feil: 1.24 

(0.45) 

AC-MT 

(italiensk 

kalkuleringsfer

digheter og 

problemløsnin

gstest) 

 X    

1 SD under 

gjennomsnitt 

X 

T
illeg

g
sk

riterier 

Utelukke 

autismespekter-

forstyrrelser 

Innenfor eller 

mindre enn 4 

ADI-R 

(Autismediagn

oseintervju, 

redivdert) 

X   X X 

Nonverbale 

ferdigheter 

1 SD under 

gjennomsnitt 

 

CASP (Child 

and 

Adolescent 

Social 

Perception) 

   X X 

Motoriske 

ferdigheter 

 

 

1 SD under 

gjennomsnitt 

 

Purdue 

Pegboard 

   X X 

Finmotoriske 

ferdigheter 

X     
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Pragmatiske 

språkferdigheter 

 

Initiativ (initiation) 

Skriftspråk 

Kontekst 

Nonverbal 

kommunikasjon 

Sosial interaksjon 

Interesse 

 

 

Gj.snitt (SD): 

 

5.94 (3.23) 

8.06 (3.54) 

5.94 (4.28) 

7.24 (3.73) 

 

5.18 (3.99) 

5.65 (2.50) 

CCC-2 

(Children's 

Communicatio

n Checklist, 2. 

utgave) 

 X    
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Videre ser vi i tabell 4.2 at Fine et al. (2014), Semrud-Clikeman et al. (2014) og Margolis et 

al. (2019) bruker Purdue Pegboard for å måle motoriske ferdigheter, hvor Margolis et al. 

(2019) spesifiserer at det må være krav om vansker ved finmotoriske ferdigheter. Alle tre 

setter terskelverdien for de motoriske ferdighetene med 1 standardavvik under gjennomsnittet. 

Margolis et al. (2019) måler de visuelle eksekutive funksjoner ved bruk av evneprøven 

Primary Mental Abilities hvor elevene med NLD må skåre lavere enn det 20. persentil. 

 

Semrud-Clikeman et al. (2014) og Fine et al. (2014) bruker Child and Adolescent Social 

Percetion for å måle nonverbale ferdigheter. Dette vil si, at i tillegg til de mest kjente 

kriteriene for NLD som vi nå har vært inne på, har noen av artiklene også inkludert alternative 

tilleggskriterier for å sette diagnosen NLD, deriblant motoriske ferdigheter (Fine et al., 2014; 

Margolis et al., 2019; Semrud-Clikeman et al., 2014), eksekutive funksjoner (Margolis et al., 

2019) og nonverbale ferdigheter (Fine et al., 2014; Semrud-Clikeman et al., 2014).  

 

Til slutt er det også iøynefallende at Margolis et al. (2019), Semrud-Clikeman et al. (2014) og 

Fine et al. (2014) krever at autismespekterforstyrrelser må utelukkes for at elevgruppen kan få 

antatt NLD-diagnose, hvorav Mammarella et al. (2019) ikke gjør det. Til tross for at alle fire 

studiene sammenligner en antatt NLD-diagnose med autismespekterforstyrrelser, blir ikke 

kravet om å utelukke autisme inkludert eller foreslått hos Mammarella et al. (2019) på samme 

måte som de øvrige tre artiklene.  
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5 Diskusjon 

Denne masteroppgaven har hatt som formål å utforske litteraturen på beskrivelsen av 

definisjon og kriterier for NLD mellom 2012 og 2020, og hvor stor grad av konsensus det er 

på forskningsfeltet vedrørende beskrivelsen. For å svare på denne problemstillingen ble det 

utført en litteraturstudie for å sammenligne kriteriene for NLD slik de blir brukt i empirisk 

forskning, i etterkant av en analyse på kriteriene gjort av Mammarella og Cornoldi (2014). 

Store deler av litteraturen om NLD består av populærvitenskap, skapt for allmennheten til å 

forstå vanskeprofilen. Mellom 2000 og 2013 ble opptil 14 bøker publisert for foreldre til barn 

med antatt NLD og lærere for kompetansespredning om håndtering av vanskeprofilen (Fine et 

al., 2013). Likevel har det vært noe empirisk forskning å se på feltet. Totalt ble fem studier 

mellom 2012 og 2020 inkludert i litteraturstudien.  

 

I dette kapittelet begynner jeg først med å sammenligne resultatene fra litteraturstudien. 

Deretter diskuteres hva som må til for at NLD skal inkluderes i en diagnosemanual i 

fremtiden. Hvilke barrierer som må brytes for at NLD skal anerkjennes som en diagnose blir 

diskutert i form av krav og utfordringer. Avslutningsvis settes begrensningene til 

litteraturstudien i perspektiv.  

 

5.1 Sammenligning av de presenterte funnene 

opp mot tidligere forskning 

Resultatene fra analysen av de fem artiklene i litteraturstudien viste at verbale og 

visuospatiale ferdigheter var gjentagende kriterier hos alle. I tillegg var akademiske og sosiale 

ferdigheter ofte tiltredende utfordringer for denne elevgruppen. Alternativt foreslo også 

enkelte studier andre kriterier for en antatt NLD-diagnose. Samtidig ser vi at resultatene fra 

forrige kapittel samsvarer med Mammarella og Cornoldi (2014) sitt forslag om at vansker 

med visuospatiale ferdigheter og sterke språklige ferdigheter er de gjennomgående kriteriene 

for en antatt NLD-diagnose. Det er fremgangsmåten det er noen uenigheter ved. Der 

Mammarella og Cornoldi (2014) foreslår WISC med en diskrepans på 1 standardavvik 

mellom verbal og perseptuell/visuospatial intelligens, bruker tre av fem artikler fra 
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litteraturstudien en Wood-Johnson evneprøve for å måle verbale ferdigheter (Fine et al., 2014; 

Margolis et al., 2019; Semrud-Clikeman et al., 2014). Likevel ser vi at to artikler 

(Mammarella et al., 2019; Margolis et al., 2019) inkluderte diskrepans som kriteria for NLD. 

Det er ingen overraskelse at Mammarella, som leder den ene forskergruppen, deler de samme 

kriteriene som blir introdusert etter analysen (Mammarella & Cornoldi, 2014). Likevel ser vi 

noen forskjeller ved at Mammarella et al. (2019) kun foreslår diskrepans mellom ferdighetene 

som et kriterium. Tidligere forskning på feltet har kritisert NLD som fenomen, da det har vært 

elementer som har skapt forvirring innad i forskningsfeltet vedrørende kriteriene. Spesielt har 

kravet om diskrepans mellom ulike ferdigheter bydd på problemer, da disse ikke har vist seg å 

kunne identifisere barn med NLD på en signifikant måte. I tillegg setter kriterier med fokus på 

diskrepans begrensninger på hvilke evneprøver man kan benytte seg av for å måle disse 

ferdighetene, fremfor å fokusere på ferdighetene hver for seg ved bruk at to 

kartleggingsverktøy som måler de avgjørende ferdighetene.  

 

I motsetning til uenighetene ved fremgangsmåten for å kartlegge verbale ferdigheter, ser vi at 

alle forskergruppene bruker blant annet evneprøven Rey-Osterrith Complex Figure for å måle 

visuospatiale ferdigheter, hvor elevgruppen må skåre 1 standardavvik under gjennomsnittet. 

Dette kriteriet er også ett av de alternative kravene foreslått av Mammarella og Cornoldi 

(2014). Visuospatiale ferdigheter har lenge blitt anerkjent som kjernevansken for NLD i 

forskningslitteraturen, men det har vært behov for videre forskning innad i visuospatiale 

ferdighetene (Cornoldi et al., 2016; Fine et al., 2013). På samme måte som forslaget 

Mammarella og Cornoldi introduserte i 2014, fokuserer også Mammarella et al. (2019) 

spesifikt på visuokonstruktive ferdigheter vedrørende romslige og visuelle utfordringer denne 

elevgruppen kan møte, som nettopp måles ved evneprøven Rey-Osterrieth Complex Figure. 

På den andre siden, legger Margolis et al. (2019) trykk på visuelle eksekutivfunskjoner i tråd 

med den samme evneprøven.  

 

Forskjellene mellom Mammarella et al. (2019) og Mammarella og Cornoldi (2014) kommer 

klarere frem ved at den førstnevnte forskergruppen ikke inkluderer finmotoriske ferdigheter 

blant kriteriene for en antatt NLD-diagnose, slik de gjorde i 2014. På den andre siden kan man 

se at andre studier (Fine et al., 2014; Margolis et al., 2019; Semrud-Clikeman et al., 2014) har 

inkludert disse ferdighetene, hvor de har brukt det samme verktøyet, Purdue Pegboard, for å 
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måle ferdighetene. Det er tydelig at forskningsfeltet må forske mer på betydningen av de 

motoriske ferdighetenes rolle for en antatt NLD-diagnose, slik det ble nevnt i kapittel 2. 

 

Videre ser vi at Mammarella og Cornoldi (2014) foreslår å se på svakhetene i matematikk i 

tråd med relativt god lese- og avkodingsferdigheter, i likhet med Mammarella et al. (2019). 

De fire andre artiklene i litteraturstudien ser kun på matematiske ferdigheter som ett av mange 

alternative kriterier elevgruppen kan møte for antatt NLD. Utfordringene i matematikk hos 

elever som har denne vanskeprofilen er én av de observerbare utfordringer som kommer av 

visuokonstruktive og spatiale vansker, slik det blir redegjort for i kapittel 2.  

 

I referanseartikkelen til Mammarella og Cornoldi (2014), som alle de andre studiene her er 

sammenlignet med, fokuserer de i tillegg på visuelle og spatiale ferdigheter og foreslår et 

kriterium med fokus på spatialt arbeidsminne. Dette er det ingen av de inkluderte 

undersøkelsene i litteraturstudien som gjør.  

 

Kriteriene som blir nevnt blant de fem publikasjonene som har blitt inkludert i denne 

litteraturstudien, har derimot nevnt to ferdigheter i sine inklusjonskriterier for NLD som ikke 

var å se blant forslaget til kriterier fra Mammarella og Cornoldi (2014). De to kriteriene var 

pragmatiske språkferdigheter og nonverbale ferdigheter. Pragmatiske ferdigheter ble inkludert 

som et at flere alternative kriterier for en antatt NLD-diagnose hos utvalget av denne gruppen 

i undersøkelsen til Mammarella et al (2019), og ble målt med den andre utgaven av 

testbatteriet Children's Communication Checklist (CCC-2). Dette kommer av at det var 

nødvendig for de to første forfatterne i forskergruppen til Mammarella et al (2019), 

Mammarella og Cardillo, å komme til en enighet for hvilke krav som skal settes til NLD for å 

bli inkludert i undersøkelsen. Nonverbale ferdigheter, på den andre siden, var et av de 

alternative kriteriene for NLD-gruppen i undersøkelsen til Semrud-Clikeman et al. (2014) og 

Fine et al. (2014). De nonverbale ferdighetene ble målt med testbatteriet Child and Adolescent 

Social Perception (CASP).  
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5.2 Krav til godkjenning av diagnoser 

Det har lenge vært en diskusjon om NLD skal anerkjennes som en diagnose eller ikke. NLD 

ble først introdusert på 70-tallet, som var noen år før tredje utgave av DSM kom ut, så og si 

simultant med ICD-9, som kom ut i 1974 (American Psychiatric Association, 2020). Likevel, 

etter to nye utgaver av begge diagnosemanualene, har ingen av dem inkludert NLD som 

diagnose. I 2018 ble den ellevte utgaven av ICD lansert (Verdens helseorganisasjon, 2018b), 

20 år etter lanseringen av ICD-10. Overgangen fra ICD-10 til ICD-11 vil skje etter at systemet 

har blitt oversatt og tilpasset de nasjonale forholdene og antas å bli ferdigstilt i begynnelsen av 

2022 (Reed et al., 2019; Verdens helseorganisasjon, 2018b).  

 

Mye har skjedd i løpet av de 20 årene. Det nye klassifikasjonssystemet hjelper både med 

forståelse og behandling av diagnoser (Helsebiblioteket.no, 2018). Bak utviklingen står et 

intenst arbeid på mer enn et tiår gjort av medlemmer i rådgiver- og arbeidsgrupper, i 

samarbeid med medlemsnasjonene i Verdens helseorganisasjon, finansieringsbyråer, og 

profesjonelle og vitenskapelige samfunn (Reed et al., 2019). Sammen har de gjort en nøye 

vurdering av den vitenskapelige progresjonen gjeldende for forskningsfeltet til de ulike 

lidelsene, i tillegg til den kollektive kliniske kunnskapen til ekspertene på de ulike områdene. 

 

Verdens helseorganisasjon har en planleggings- og koordineringsgruppe av rådgivere som 

sammen har arbeidet med de sentrale temaene ved oppdaterings- og revisjonsprosessen til 

ICD (Verdens helseorganisasjon, 2020). Totalt bidro 136 forskere fra 36 land til arbeidet. At 

ICD skal godkjenne og implementere en diagnose avhenger av at diagnosen skal være klinisk 

nyttige i møte med helsevesenet og kan anvendes internasjonalt.  

 

Det står ikke mye om hvilke prosedyrer som må følges for at en diagnose skal kunne bli 

inkludert i et klassifiseringssystem, men på 70-tallet evaluerte Blashfield og Draguns (1976) 

fire kriterier for psykiatriske klassifiseringssystemer. Kriteriene er pålitelighet, dekning, 

beskrivende- og prediktiv gyldighet. Kriteriet om pålitelighet går for det meste ut på at det må 

være enighet blant diagnostikerne, i tillegg til en klar definisjon og tydelige 

operasjonaliseringer. Med dekning menes grunnlaget til anvendelsen av diagnosen på 

pasientene som den var ment for. Om diagnosen ikke anses som relevant å anvende, er det 

ingen formål med diagnosen. Med beskrivende og prediktiv gyldighet menes det at diagnosen 
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må være behjelpelig for klinikere i møte med pasientene. Graden av beskrivelsen må være 

nøyaktig i atferd, symptomer, personlighetskarakteristika, sosial historie og annen relevant 

informasjon. Selv om mange klinikere anerkjenner NLD som en vanskeprofil, er det fortsatt 

stor uenighet om hvorvidt den er egnet som en solid diagnose (Pennington, 2008; Spreen, 

2011).  

 

For at en diagnose skal kunne anerkjennes er det altså behov for en solid vitenskapelig 

forskningsbase. Ut fra dette, er det forståelig at en antatt NLD-diagnose ikke ble inkludert i de 

store diagnosemanualene så tidlig som på 70- eller 80 tallet, da det på den tiden var få 

empiriske studier som kunne støtte en NLD-vanskeprofil. I dag er det kanskje ikke mangelen 

på antall studier som først og fremst gjør at NLD ikke anerkjennes i ICD-systemet, men heller 

kvaliteten på de empiriske resultatene og mangelen på konsensus på feltet som hindrer dette.  

 

5.3 Betydningen av konsensus 

Funnene i forrige kapittel viser oss at flere forskere jobber med utgangspunkt i at NLD er en 

betydningsfull diagnose, og er enige om at vanskegruppen kjennetegnes med svakheter i 

visuospatiale ferdigheter med gode verbale ferdigheter, som hovedsakelig gir noen 

akademiske, særlig matematiske, utfordringer og sosiale vansker.  

 

Forskningsfeltet har nådd et punkt i diskusjonen om konsensus hvor det er enighet om at 

årsakene ved vanskene hos elevgruppen med NLD først og fremst kommer av visuospatiale 

utfordringer. Visuospatiale ferdigheter består av både visuelle og spatiale komponenter, hvor 

forskningsfeltet generelt har undersøkt de visuelle komponentene og i mindre grad de spatiale 

forholdene, som har begynt å få oppmerksomhet (Banker et al., 2020; Irani & Owens, 2018; 

Poletti, 2017). Når det fortsatt er behov for å tydeliggjøre hva ferdighetene innebærer, skaper 

det noen vanskeligheter med å forstå konkret hva årsakene til vanskene kommer av. Dermed 

kompliserer det bruken av denne ferdigheten som kriterium for en NLD-diagnose. Samtidig 

var det noen punkter som viste at det fremdeles er uenigheter rundt andre kriterier, for 

eksempel eksekutive funksjoner og motoriske ferdigheters betydning for NLD. Dette kommer 

av at det ikke har blitt gjort noen troverdige studier som kan bekrefte disse vanskeområdenes 

sammenheng med NLD på en sikker måte (Spreen, 2011). 
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Mange forskere jobber kontinuerlig med forskjellige undersøkelser for å svare på 

vitenskapelige spørsmål eller hypoteser. Formålet med dette er at de til slutt skal kunne 

fremheve og presisere identiske resultater, som ikke kan falsifiseres (Aron, Aron, & Coups, 

2009; Gil, 2018). Når det da til slutt oppstår identiske resultater ved flere undersøkelser kan 

man si at de har nådd vitenskapelig konsensus i den forstand at de er enige om en teori.  

 

Å oppnå vitenskapelig konsensus er sjeldent (Gil, 2018), fordi det er lite sannsynlig at to eller 

flere vitenskapelige undersøkelser får ett og samme resultat.  

 

Å oppnå vitenskapelig konsensus er sjeldent, fordi det er lite sannsynlig at to eller flere 

vitenskapelige undersøkelser får ett og samme resultat (Gil, 2018). Utfordringen kommer av 

at det finnes et ubegrenset antall variabler som analyseres i disse forskningsfeltene. Dette 

kommer frem ved funnene i den gjennomførte litteraturstudien og i analysen til Mammarella 

og Cornoldi (2014). Studiene undersøker det samme fenomenet, altså NLD. Slik vi har vært 

inne på tidligere, er dette en sammensatt vanskeprofil som det derfor er vanskelig å måle på 

en reliabel og valid måte. Et første steg mot dette er enighet om operasjonaliseringen av NLD, 

for å kunne måle begrepet slik det faktisk er definert. Når de vitenskapelige undersøkelsene 

måler NLD, brukes observerbare indikatorer for NLD for å måle vanskeprofilen, og disse 

viser seg å variere mellom de empiriske studiene på forskningsfeltet. Uenighetene kommer 

blant annet av at det har vært utfordrende å skille NLD fra andre liknende vanskegrupper eller 

av at det fortsatt er mangel på kunnskap ved de aktuelle ferdighetene som ligger til grunn hos 

en NLD-vanskeprofil.   

 

Hovedutfordringer ved forskning tar utgangspunkt i undersøkelsens kilde og hvor valid den er 

(Kleven et al., 2011). Om kilden utgir seg for å være det den er og om den er til å stole på er 

viktige spørsmål enhver leser burde stiller når de leser forskningslitteraturen. Slik kildekritikk 

står sentralt for at vi skal kunne akseptere innholdet i undersøkelsen og dermed er det viktig at 

metodikken i undersøkelsen blir så tydelig beskrevet at det skal være mulig å gjennomføre 

den eksakt samme undersøkelsen og få de samme resultatene, optimalt. Kildens validitet er 

helt avgjørende i forskningen, og det er om å gjøre å få utvalget i undersøkelsen til å 

representere virkeligheten (Kleven et al., 2011). Når forskere da på et forskningsfelt ikke 
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klarer å bli enige om de observerbare indikatorene som skal representere diagnosen NLD, vil 

det være vanskelig å overbevise skeptikerne til å akseptere NLD som en diagnose.  

 

5.4 Utfordringene i møte med konsensus 

En av de store utfordringene forskere på NLD-feltet har når det gjelder konsensus, er å kunne 

skille NLD klart og tydelig fra andre liknende vanskegrupper. Arbeidet med å skille NLD fra 

allerede eksisterende diagnoser er imidlertid vanskelig når diagnosemanualene ICD og DSM 

kommer med endringer i de allerede eksisterende diagnose. De nye endringene i ICD 11 åpner 

opp for debatt innad i forskningsfeltet både for autismespekterforstyrrelser og ADHD. Dette 

vil naturligvis også påvirke forskningsfeltet for NLD.  

 

Det er imidlertid ikke bare når det gjelder NLD at det har vært uenigheter og mangel på 

konsensus innenfor det pedagogiske forskningsfeltet. Også når det gjelder dysleksi har det 

foregått mye debatt. Uttrykket dysleksi ble første gang brukt på slutten av 1800-tallet og 

forskere har siden da utviklet klare kriterier for diagnosen. Likevel foregår det debatt om 

diagnosen på feltet. Et av aspektene ved debatten fokuserer på dens definisjon og dysleksi 

best kan skilles fra andre lesevansker (P. Kirby, 2020). Når det da foreligger en debatt om noe 

så grunnleggende for en diagnose som definisjonen, så påvirker dette konsensusen blant 

klinikere på forskningsfeltet. I dag ser man at diagnosemanualene forholder seg til den 

definisjonen det er mest oppslutning om generelt. Det gjenstår da å se hva som må til for at 

NLD skal bli inkludert ved neste evaluering av klassifikasjonssystemene ICD og DSM. 

 

En tredje utfordring ved konsensus er bruk av kartleggingsverktøyene og terskelnivåene som 

blir brukt for å måle de aktuelle kriteriene for NLD. Kritikken på forskningsfeltet som berører 

validitet og reliabilitet berettiges av at forskerne ikke bruker de samme verktøyene for 

gjennomføringen av undersøkelsen. Med det blir det vanskelig å sammenligne resultatene. For 

eksempel skiller undersøkelsen gjort av Mammarella et al. (2019) seg ut fra de andre studiene 

som er med i denne litteraturstudien, ved at undersøkelsen tilrettelegger for de italienske 

deltagere ved å bruke et italiensk testbatteri. En testsituasjon skal være standardisert, som 

betyr at alle som tar teste gjør dette under like betingelser (Svartdal, 2020b). I dette tilfellet 

begrenses betingelsene da man er avhengig av å ha italiensk som førstespråk. Dette blir 
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utfordrende om kriteriene må måles med samme testbatteri. På den andre siden, er det noen 

konkrete krav som stilles til standardiseringen, reliabiliteten og validiteten av en test og 

mange tester er normert. Det er sannsynligvis denne italienske testen også, og m dette er 

tilfellet skal det ikke være noe forskjell på hvilke tester som måler de samme ferdighetene.  

 

Vitenskapelig forsking skal foregå på en nøytral måle. Dette skal gjøres både i tråd med 

korrespondanseteorien, teorien om at en påstand er sann hvis den samsvarer med den faktiske 

virkeligheten, og koherensteorien, teorien om at en påstand er sann hvis den samsvarer med 

hva vi ellers vet (Kleven et al., 2011). Innebygd i denne logikken foreligger 

falsifikasjonsprinsippet med tanke på at forskningsfeltet alltid skal tilnærme seg en hypotese 

kritisk. Likevel hender det ved vitenskapelig forskning at det søkes etter informasjon som 

bekrefter det man tror, ved at den tolkes på en slik måte som systematisk hindrer muligheten 

for at hypotesen kan avvises. Dette kalles for bekreftelsestendens, som på engelsk er 

confirmation bias (Oswald & Grosjean, 2004). Ettersom forskere som jobber ut fra at NLD er 

en reel vanske møter mye motstand og mangel på anerkjennelse utover sine egne fagmiljøer, 

kan man tenke seg at en slik (personlig) investering vil kunne føre til et ensidig perspektiv på 

eget arbeid og at det kan bli ekstra vanskelig å forholde seg til egne resultater på en kritisk og 

nøytral måte. Dette vil i så fall kunne skape vanskeligheter i arbeidet med å bygge konsensus. 

 

5.5 Konsekvenser av manglende diagnostisering 

Sett under ett er det behov for å forske mer på og samle mer kunnskap og erfaring om 

nonverbale lærevansker (Cornoldi et al., 2016; Urnes & Eckhoff, 2009). En viktig 

begrunnelse for dette er at alle som møter, arbeider med eller lever sammen med barn og unge 

med antatt NLD skal kunne forstå seg på denne elevgruppen og kunne hjelpe dem der det er 

behov. Alle elever, uavhengig av hvilken diagnose eller merkelapp man setter på vanskene 

deres, er avhengige av at vanskene blir sett, anerkjent og forstått for å kunne få tilrettelagt 

opplæring. NLD er en lærevanske som skiller seg litt ut fra andre lærevansker i form av at 

årsakene til vanskene kommer av svikt i en spesifikk ferdighet, på samme måte som 

spesifikke vansker med lesing, skriving eller regning. Vanskeprofil til NLD er mindre synlig 

siden den ikke påvirker fagene som anses verdifulle i vårt skolesystem, slik som språkfag og 

matematikk. På grunn av deres gode muntlige språk, evnen til å lære ting utenat og gode 
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faktakunnskaper, tror gjerne ulike instanser at elever med nonverbale lærevansker har bedre 

forståelse enn de faktisk har (Urnes & Eckhoff, 2009). Mangel på informasjon kan føre til at 

disse elevene faller under radaren, og ikke blir oppdaget, at de riktige tiltakene ikke blir 

iverksatt grunnet feildiagnostisering, eller at det i noen tilfeller kan føre til feilmedisinering. 

Alle disse senarioene kan gi langvarige helse- og utdanningsproblemer som påvirker 

livskvaliteten (Haber, 2003).  

 

Semrud-Clikeman, Fine og Bledsoe (2016) undersøkte sosiale og emosjonelle funksjoner hos 

elever med NLD sammenlignet med elever med høytfungerende autismespekterforstyrrelser 

og typisk utviklede elever. Funnene fra undersøkelsen antydet at begge gruppene viste veldig 

like atferdsmønster. Siden høytfungerende autismespekterforstyrrelser er en mer anerkjent 

diagnose, er det kanskje enkelt for ulike instanser å anta at elever som egentlig passer en 

NLD-profil, er i autismespekteret. Dette kan få konsekvenser for elevens oppfatning av seg 

selv og i verste fall påvirke livskvaliteten deres. Hvis det finnes reelle holdepunkter for å 

skille NLD fra autismespekterforstyrrelser, vil dette sannsynligvis også betyr at elever med 

hver av disse beskrivelsene vil trenge ulike tiltak som er spesielt tilpasset nettopp deres 

styrker og svakheter (Mammarella et al., 2019; Margolis et al., 2019). 

 

På en generell basis forteller Mammarella et al. (2016) at elever med lærevansker presterer 

dårlig på skolen og oppnår ikke de forventede resultatene. I tillegg til de faglige utfordringene 

vokser også utfordringene rundt sosialiseringen med jevnaldrende for elever med NLD-

vanskeprofil, spesielt i ungdomsskolealderen. (Urnes & Eckhoff, 2009). Dette kommer av at 

kravene til sosial interaksjon blir mer abstrakt og komplisert. Dette kan føre til risikofaktorer 

for internaliserende forstyrrelser, slik som depresjon, angst og sosial tilbaketrekning hos 

elever med NLD (Cornoldi et al., 2016). Når det er sagt ligger det ulike årsaker til grunn for 

de internaliserte problemene, for eksempel ved sosial angst hos elever med NLD 

sammenlignet med lese- og skrivevansker. Sosial angst assosieres ofte med svikt i å tolke 

nonverbale signaler, blant annet ansiktsuttrykk og gestikulasjon hos NLD-vanskeprofilen, 

mens sosial angst hos elever med lese- og skrivevansker ofte involverer situasjoner ved 

høytlesning i undervisningen (Mammarella et al., 2016). Videre viser forskning at opptil 75% 

av individer med spesifikke lærevansker, deriblant NLD, har svake sosiale ferdigheter (Urnes 

& Eckhoff, 2009). Dette gjør at elever med lærevansker ofte skiller seg ut fra jevnaldrende. 

Elever som passer en NLD-vanskeprofil kan særlig oppleve mobbing i form av utestenging 
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eller bli utsatt for seksuell trakassering. Dette kommer av at de kan streve med å sette 

personlige grenser og kan stille upassende og intime spørsmål eller dele intime detaljer. Det 

vil si at det er viktig å forstå de primære årsakene som fører til de sekundære utfallene hos de 

ulike lærevanskene, og at ikke alt kan møtes med samme tiltak. 

 

Det foreligger ikke mange evidensbaserte intervensjoner for NLD (Cornoldi et al., 2016). De 

intervensjonsstudiene som foreligger har enten tatt for seg behandling av små grupper eller 

enkelcase. Med tanke på at NLD er en heterogen gruppe vil ikke slike utvalg nødvendigvis 

være representative for alle elever med en NLD-vanskeprofil. Med tanke på at elever med 

vanskeprofilen NLD har en styrke i verbale språkferdigheter, bygger intervensjonen ofte på å 

bruke muntlige verbale ferdigheter som en strategi for å støtte de visuospatiale vanskene 

(Brenchley & Costello, 2018; Cornoldi et al., 2016).   

 

Det er forståelig at NLD ikke blir inkludert i noen av diagnosemanualene med tanke på at 

forskningsfeltet innad i NLD ikke har noe håndfast data tilgjengelig om forekomst av NLD og 

at det ikke foreligger et klart nevrologiske grunnlag (Spreen, 2011). Forskningen er ikke i 

tilstrekkelig grad til å stole på med manglende validitet og reliabilitet ved diagnosen. Av den 

grunn kan man ikke utelukke at årsakene skyldes tilfeldigheter, og at slutningene som trekkes 

kan være feil, enten som type 1 eller type 2 (Kleven et al., 2011). Type 1 feil refereres til som 

falsk positiv. Det betyr at man har funnet en effekt mellom variablene som egentlig ikke 

eksisterer. Type 2 feil refereres til som falsk negativ, som betyr at man eliminerer effekten 

mellom variablene som i realiteten finnes (Aron et al., 2009).  

 

Videre ser det ut til at ICD-11 tar hensyn til at det finnes andre underkategorier for spesifikke 

utviklingsforstyrrelser, som ikke kan klassifiseres i utfordringer ved verken lesing, skriving, 

regning eller andre spesifikke utfordringer (Verdens helseorganisasjon, 2018a). Dersom 

forskningsresultatene på feltet blir mer solide i framtiden, vil NLD kanskje falle under den 

ikke-spesifikke klassifiseringen av lærevansker. Det er uansett opp til hjelpeapparatene å 

forstå seg på alle elever og utarbeide tiltak for de spesifikke atferdsmessige vanskene de måtte 

streve med, uavhengig om det blir opprettet en egen diagnose for nonverbale lærevansker 

eller ikke. 
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5.6 Begrensninger ved litteraturstudien 

Som det allerede har blitt diskutert, er NLD er tverrfaglig forskningsfelt. Denne 

masteroppgaven derimot, har sett på problemstillingen kun fra et pedagogisk perspektiv, som 

potensielt kan være en svakhet i oppgaven da de andre perspektivene utelukkes. For en mer 

dekkende undersøkelse av problemstillingen kunne et tverrfaglig perspektiv på de ulike 

kriteriene for NLD vært interessant. Forskjellene mellom å studere samme fenomen gjennom 

ulike perspektiver og hvilke konsekvenser dette kan ha, er illustrert av Volden (2013). Hun 

har poengtert at mange forskerne kun arbeider innenfor sine egne fagområder, og at dette kan 

skape visse skjevheter i studiene. For å eksemplifisere kan ett og samme individ motta tre 

ulike diagnoser basert på deres observasjoner. Der en ergoterapeut vil tenke at individet har  

Dyspraksi, kan en pedagogisk psykolog forestille seg NLD, hvor en psykiater vil mene eleven 

har autismespekterforstyrrelser.  

 

En av utfordringene i denne oppgaven har vært å forstå hvilke terskelnivå Mammarella et al. 

(2019) har satt for kriteriene av verbale og pragmatiske språkferdigheter på den ene siden og 

matematiske ferdigheter på den andre siden. Mammarella et al. (2019) brukte en italiensk 

evneprøve for å måle verbale og matematiske ferdigheter. Til tider har ikke forfatterne hvert 

tydelige nok når de har gjengitt terskelverdien for de ulike kriteriene. Som student, med 

begrensede tilgang til disse evneprøvene, har ikke dette vært mulig å finne svar på. Selv om 

de fem artiklene i litteraturstudien har blitt publisert gjennom et tidsskrift, betyr ikke dette at 

artiklene er fagfellevurdert. Av alle fem, er fire av artiklene fagfellevurdert, utenom (Fine et 

al., 2014). Optimalt hadde det vært ønskelig å kvalitetssjekke hver eneste artikkel i 

litteraturstudien, for å sikre reliabiliteten i oppgaven.  

 

Videre har litteraturstudien kun sett på et begrenset utvalg studier. De tydelige 

inklusjonskriteriene for utvalget kan både sees på som en styrke og en svakhet. En styrke 

fordi det gjør det enklere å replikere metoden, og en svakhet fordi det innebærer en enda 

større avgrensinger av et allerede lite forskningsfelt med begrenset empirisk 

forskningslitteratur. I tillegg til dette kan det befinne seg publikasjonsskjevheter, som på 

engelsk er publication bias. Publikasjonsskjevheter kan for eksempel oppstå ved at tidsskrifter 

favoriserer studier som kan vise forventede effekter, i motsetning til studier som ikke viser 

noe sammenheng (Franco, Malhotra, & Simonovits, 2014). Dette kan komme av at de 
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negative resultatene er mindre nyhetsverdi og gagner ikke tidsskriftene økonomisk. Dette kan 

ha påvirket utvalget til denne litteraturstudien. 

 

5.7 Veien videre for NLD-feltet 

Selv om det fremdeles gjenstår arbeid for at forskere som jobber med nonverbale lærevansker, 

både når det gjelder veien mot konsensus om definisjoner og kriterier, har denne 

masteroppgaven vist at feltet i hvert fall beveger seg i retningen av dette. For å oppnå enighet 

rundt både definisjonen av NLD og kriteriene for å kvalifisere til denne beskrivelsen, er det 

nødvendig å forske videre på betydningen av de motoriske, pragmatiske og nonverbale 

ferdighetene som eventuelt kan knyttes til NLD som en diagnose, samtidig som det er behov 

for å mer kunnskap om faktorer knyttet til visuell-spatiale ferdigheter. I tillegg, er det også 

svært viktig å utvikle retningslinjer for hvilke kartleggingsverktøy og mål som i størst grad 

kan avdekke vanskene på en reliabel måte. En slik oppsummering er verdifull da den hjelper 

forskningsfeltet med å finne egnede kriterier for en NLD-diagnose. Likevel må funnene i 

denne studien tolkes med forsiktighet, med tanke på heterogenitetsverdiene ved NLD funnet i 

analysen til Mammarella og Cornoldi (2014). 
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6 Avslutning 

6.1 oppsummering 

Det som kjennetegner NLD er hovedsakelig svikt i visuospatiale ferdigheter, med adekvat 

verbal utvikling. NLD er en meget heterogen gruppe i sin vanskeprofil og arbeides burde 

derfor skje i et tverrfaglig team. Forskningsfeltet på NLD har siden slutten av 60-tallet jobbet 

med å utvikle en klar definisjon og kriterier som fanger omfanget av vanskeprofilen. Det har 

kommet bidrag fra både det pedagogiske, nevrologiske, nevropsykologiske og klinisk 

psykopatologisk perspektiver i forskningsfeltet for NLD. Dette har vist seg å være 

problematisk. På forskningsfeltet har det vært utfordrende å anerkjenne NLD som en 

lærevanske, da den skiller seg ut fra andre lærevansker ved at den ikke har en vanskeprofil 

som fører til innlæringsvansker i et avgrenset område. I tillegg har den også vært problematisk 

å skille fra andre allerede veletablerte diagnoser i klassifikasjonssystemer som ICD-11.  

 

Siden slutten av 1980-tallet arbeidet Rourke med å definere NLD. Han definerte 

vanskeprofilen som en sammensatt enhet bestående av primære nevropsykologiske styrker og 

vansker som første til sekundære sterke og svake funksjoner, som igjen påvirket akademiske 

og sosioemosjonelle styrker og svakheter. Han mente det var en utviklingsforstyrrelse som 

første til mangel av hvit substans som mulig årsak til NLD. Ved bruk av kausalmodellen the 

three levels framework (Frith, 2001; Morton & Frith 1995), kan årsaksforklaringene ved NLD 

skilles mellom og vurderes innenfor tre nivåer, et biologisk nivå, kognitivt nivå og 

atferdsnivå. Disse tre nivåene blir igjen påvirket av miljøpåvirkninger som må tas i 

betraktning. Ved bruk av kausalmodellen vil man lettere forstå NLD som en 

utviklingsforstyrrelse.  

 

Med et ønske om å rydde opp i feltet på nonverbale lærevansker, som har vært preget av 

forskning min lav validitet og reliabilitet, analyserte Mammarella og Cornoldi (2014) 

litteraturen mellom 1980 og 2012 for å se om de kunne identifiserer de viktigste kriteriene for 

NLD. I analysen konkluderte forskergruppen med fem mulige kriterier for NLD. Svakhet i 

visuospatiale ferdigheter og gode verbale ferdigheter var nødvendig å kvalifisere for NLD. 

Videre må to av tre kriterier møtes av svakhet i visuokonstruktive og finmotoriske ferdigheter, 
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matematiske ferdigheter, eller spatialt arbeidsminne. I tillegg burde det stilles spørsmål ved 

sosiale og emosjonelle vansker, uten andre kliniske diagnoser tilstede.  

 

6.2 Konklusjon 

Formålet med denne litteraturstudien var å se på forskningslitteraturen til NLD, for å se om 

det var konsensus på definisjon og kriterier for diagnosen nonverbale lærevansker.  

Inklusjonskriteriene for litteraturstudien resulterte til fem empiriske studier som ble inkludert i 

oppgaven. Funnene i studien indikerer at forskningsfeltet er enige om at svake visuospatiale 

ferdigheter og adekvat språklig utvikling er de første kjennetegnene ved NLD, men for å 

kunne definere NLD mer presist det behov for å tydeliggjøre kriteriene for lærevansken 

ytterligere. Det viser seg at de sekundære funksjonene, slik som visuokonstruktive og 

motoriske ferdigheter, er delvis forårsaket av svikt i visuospatiale ferdigheter. Det er fortsatt 

behov for forskning på visuell-spatiale ferdigheter, mer spesifikt spatiale arbeidsminnet. En 

dypere og bredere forskning på disse områdene kan hjelpe oss med å tydeligere forstå 

vanskeprofilen NLD.  



 69 

Litteraturliste 

Alnes, J. H. (2018). kriterium - filosofi i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 22. februar 

2020 fra https://snl.no/kriterium_-_filosofi 

American Psychiatric Association. (2020). DSM History. Hentet fra 

https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm/history-of-the-dsm 

Aron, A., Aron, E. N., & Coups, E. J. (2009). Statistics for psychology (5. Utg.). Upper 

Saddle River, N.J: Prentice Hall. 

Aveyard, H. (2019). Doing a literature review in health and social care : a practical guide (4. 

Utg.). London: Open University Press/ McGraw- Hill Education. 

Banker, S. M., Ramphal, B., Pagliaccio, D., Thomas, L., Rosen, E., Sigel, A. N., . . . 

Margolis, A. E. (2020). Spatial Network Connectivity and Spatial Reasoning Ability 

in Children with Nonverbal Learning Disability. Sci Rep, 10(1), 561-510. 

doi:10.1038/s41598-019-56003-y 

Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1997). Writing narrative literature reviews. Review of 

general psychology, 1(3), 311-320.  

Bigelow, R. T., & Agrawal, Y. (2015). Vestibular involvement in cognition: Visuospatial 

ability, attention, executive function, and memory. Journal of Vestibular Research, 

25(2), 73-89.  

Blashfield, R. K., & Draguns, J. G. (1976). Evaluative criteria for psychiatric classification. 

Journal of Abnormal Psychology, 85(2), 140.  

Brenchley, C., & Costello, S. (2018). A model of assessment and intervention for Non-Verbal 

Learning Disability (NVLD) in the Australian education system: an educational and 

developmental psychologist perspective. Australian Journal of Learning Difficulties, 

23(1), 67-86.  

Buening, J., & Brown, R. D. (2018). Visuospatial Cognition. In Neuroscience of 

Mathematical Cognitive Development: From Infancy Through Emerging Adulthood (s. 

79-96). Cham: Springer International Publishing. 

Cardillo, R., Mammarella, I. C., Garcia, R. B., & Cornoldi, C. (2017). Local and global 

processing in block design tasks in children with dyslexia or nonverbal learning 

disability. Research in developmental disabilities, 64, 96-107.  



 70 

Casey, J. E. (2012). A model to guide the conceptualization, assessment, and diagnosis of 

nonverbal learning disorder. Canadian Journal of School Psychology, 27(1), 35-57.  

Cornoldi, C., Mammarella, I. C., & Fine, J. G. (2016). Nonverbal learning disabilities. 

Cornoldi, C., Venneri, A., Marconato, F., Molin, A., & Montinari, C. (2003). A rapid 

screening measure for the identification of visuospatial learning disability in schools. 

Journal of learning disabilities, 36(4), 299-306.  

Crollen, V., Vanderclausen, C., Allaire, F., Pollaris, A., & Noël, M.-P. (2015). Spatial and 

numerical processing in children with non-verbal learning disabilities. Research in 

developmental disabilities, 47, 61-72.  

Dalland, O. (2012). Metode og oppgaveskriving for studenter (5. utg. ed.). Oslo: Gyldendal 

akademisk. 

Dargahi, J., & Najarian, S. (2004). Human tactile perception as a standard for artificial tactile 

sensing—a review. The international journal of medical robotics and computer 

assisted surgery, 1(1), 23-35.  

Darrow, A.-A. (2016). Unspoken words: Understanding nonverbal learning disabilities. 

General Music Today, 29(2), 35-38. doi:10.1177/1048371315609960 

Davi, N., & Jorge, M., Jr. (2018). Writing the literature review for empirical papers. 

Production, 28(0). doi:10.1590/0103-6513.20170086 

Denckla, M. B. (1993). The child with developmental disabilities grown up: Adult residua of 

childhood disorders. Neurologic Clinics, 11(1), 105-125.  

Eckhoff, G., & Handorff, J. A. (2004). Nonverbale lærevansker (NLD): kjennetegn, utredning 

og pedagogiske hjelpetiltak: Torshov kompetansesenter. 

Elliott, J. G., & Grigorenko, E. L. (2014). The dyslexia debate. New York, N.Y: Cambridge 

University Press. 

Fernández-Prieto, I., Caprile, C., Tinoco-González, D., Ristol-Orriols, B., López-Sala, A., 

Póo-Argüelles, P., . . . Navarra, J. (2016). Pitch perception deficits in nonverbal 

learning disability. Research in developmental disabilities, 59, 378-386.  

Fine, J. G., Musielak, K. A., & Semrud-Clikeman, M. (2014). Smaller splenium in children 

with nonverbal learning disability compared to controls, high-functioning autism and 

ADHD. Child Neuropsychology, 20(6), 641-661.  

Fine, J. G., Semrud-Clikeman, M., Bledsoe, J. C., & Musielak, K. A. (2013). A critical review 

of the literature on NLD as a developmental disorder. Child Neuropsychology, 19(2), 

190-223.  



 71 

Forrest, B. J. (2004). The utility of math difficulties, internalized psychopathology, and 

visual-spatial deficits to identify children with the nonverbal learning disability 

syndrome: evidence for a visualspatial disability. Child Neuropsychology, 10(2), 129-

146.  

Franco, A., Malhotra, N., & Simonovits, G. (2014). Publication bias in the social sciences: 

Unlocking the file drawer. Science, 345(6203), 1502-1505.  

Frith, U. (2001). What Framework Should We Use for Understanding Developmental 

Disorders? Dev Neuropsychol, 20(2), 555-563. doi:10.1207/S15326942DN2002_6 

Garcia, R. B., Mammarella, I. C., Pancera, A., Galera, C., & Cornoldi, C. (2015). Deficits in 

visual short-term memory binding in children at risk of non-verbal learning 

disabilities. Research in developmental disabilities, 45, 365-372.  

Gil, M. (2018). What scientific consensus REALLY means. Hentet 17. november 2020 fra 

https://www.youtube.com/watch?v=M3SqetxZwYw&ab_channel=SciAll.org 

Green, B. N., Johnson, C. D., & Adams, A. (2006). Writing narrative literature reviews for 

peer-reviewed journals: secrets of the trade. Journal of Chiropractic Medicine, 5(3), 

101-117. doi:10.1016/S0899-3467(07)60142-6 

Haber, J. S. (2003). ADHD : the great misdiagnosis (Rev. ed. ed.). Oxford: Taylor Trade 

Publishing. 

Hagberg, B., Billstedt, E., Nydén, A., & Gillberg, C. (2015). Asperger syndrome and 

nonverbal learning difficulties in adult males: self-and parent-reported autism, 

attention and executive problems. European child & adolescent psychiatry, 24(8), 

969-977.  

Haugen, R. (2006a). Elever med særskilte opplæringsbehov. I R. Haugen (Ed.), Barn og 

unges læringsmiljø 1: Grunnleggende prosesser i læring og utvikling (2. utgave ed., s. 

283-327). Kristiansand: Høyskoleforlaget AS. 

Haugen, R. (2006b). Perseptuelle prosesser. I R. Haugen (Ed.), Barn og unges læringsmiljø : 

1 : Grunnleggende prosesser i læring og utvikling (2. utg. ed., Vol. 1, s. 68-92). 

Kristiansand: Høyskoleforl. 

Haugen, R. (2010a). Lærevansker: historikk og begrepsdefinisjoner. I R. Haugen (Ed.), Barn 

og unges læringsmiljø 4 - med vekt på lærevansker (Vol. 1, s. 15-39). Kristiansand: 

Høyskoleforlaget AS. 

Haugen, R. (2010b). Nonverbale lærevansker. I R. Haugen (Ed.), Barn og unges læringsmiljø 

4 - med vekt på lærevansker (s. 181-202). Kristiansand: Høyskoleforlaget AS. 



 72 

Helsebiblioteket.no. (2018). Mye nytt i ICD-11. Hentet 14. november 2020 fra 

https://www.helsebiblioteket.no/262050.cms 

Irani, F., & Owens, C. J. (2018). Visual-Spatial Ability. I J. Kreutzer, J. DeLuca, & B. Caplan 

(Eds.), Encyclopedia of Clinical Neuropsychology (s. 1-3). Cham: Springer 

International Publishing. 

Jacobsen, D. I. (2005). Hvordan gjennomføre undersøkelser?: innføring i 

samfunnsvitenskapelig metode (Vol. 2): Høyskoleforlaget Kristiansand. 

Johannessen, A., Christoffersen, L., & Tufte, P. A. (2010). Introduksjon til 

samfunnsvitenskapelig metode (4. utg. ed.). Oslo: Abstrakt. 

Johnson, D. J., & Myklebust, H. R. (1967). Learning disabilities : educational principles and 

practices. New York: Grune & Stratton. 

Kirby, A., & Hartas, D. (2008). Book reviews. European Journal of Special Needs Education, 

23(3), 281-284. doi:10.1080/08856250802141480 

Kirby, P. (2020). Dyslexia debated, then and now: a historical perspective on the dyslexia 

debate. Oxford Review of Education, 46(4), 472-486.  

Kirkehei, I., & Ormstad, S. S. (2013). Litteratursøk. Norsk epidemiologi, 23(2), 141-145. 

doi:10.5324/nje.v23i2.1635 

Kleven, T. A., Hjardemaal, F., & Tveit, K. (2011). Innføring i pedagogisk forskningsmetode: 

En hjelp til kritisk tolkning og vurdering: Unipub. 

Mammarella, I. C., & Cornoldi, C. (2014). An analysis of the criteria used to diagnose 

children with Nonverbal Learning Disability (NLD). Child Neuropsychology, 20(3), 

255-280.  

Mammarella, I. C., Bomba, M., Caviola, S., Broggi, F., Neri, F., Lucangeli, D., & 

Nacinovich, R. (2013). Mathematical Difficulties in Nonverbal Learning Disability or 

Co-Morbid Dyscalculia and Dyslexia. Developmental Neuropsychology, 38(6), 418-

432. doi:10.1080/87565641.2013.817583 

Mammarella, I. C., Cardillo, R., & Zoccante, L. (2019). Differences in visuospatial processing 

in individuals with nonverbal learning disability or autism spectrum disorder without 

intellectual disability. Neuropsychology, 33(1), 123.  

Mammarella, I. C., Ghisi, M., Bomba, M., Bottesi, G., Caviola, S., Broggi, F., & Nacinovich, 

R. (2016). Anxiety and depression in children with nonverbal learning disabilities, 

reading disabilities, or typical development. Journal of learning disabilities, 49(2), 

130-139.  



 73 

Mammarella, I. C., Meneghetti, C., Pazzaglia, F., & Cornoldi, C. (2015). Memory and 

comprehension deficits in spatial descriptions of children with non-verbal and reading 

disabilities. Frontiers in psychology, 5, 1534.  

Margolis, A. E., Pagliaccio, D., Thomas, L., Banker, S., & Marsh, R. (2019). Salience 

network connectivity and social processing in children with nonverbal learning 

disability or autism spectrum disorder. Neuropsychology, 33(1), 135.  

Mazzocco, M. M. M. (2001). Math Learning Disability and Math LD Subtypes:Evidence 

from Studies of Turner Syndrome, Fragile X Syndrome, and Neurofibromatosis Type 

1. Journal of learning disabilities, 34(6), 520-533. doi:10.1177/002221940103400605 

Mendez-Lopez, M., Perez-Hernandez, E., & Juan, M.-C. (2016). Learning in the navigational 

space: age differences in a short-term memory for objects task. Learning and 

Individual Differences, 50, 11-22.  

Mirandola, C., Losito, N., Ghetti, S., & Cornoldi, C. (2014). Emotional false memories in 

children with learning disabilities. Research in developmental disabilities, 35(2), 261-

268.  

Morton, John & Frith, U.. (1995). Causal modelling a structural approach to developmental 

psychopathology. Manual Dev. Psychopathol.. 1. 

Myklebust, H. R. (1975). Nonverbal learning disabilities: Assessment and intervention.  

 I H. R. Myklebust (Ed.), Progress in learning disabilities. Grune & Stratton. 

NESH, D. (2016). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og 

teologi. I (4. utg.): Oslo: Forskningsetiske komiteer. Hentet fra: 

https://www.forskningsetikk.no/om-oss/komiteer-og-utvalg/nesh/ 

Olsson, H., Sörensen, S., & Bureid, G. (2003). Forskningsprosessen : kvalitative og 

kvantitative perspektiver. Oslo: Gyldendal akademisk. 

Oswald, M. E., & Grosjean, S. (2004). Confirmation bias. Cognitive illusions: A handbook on 

fallacies and biases in thinking, judgement and memory, 79.  

Palombo, J. (2006). Nonverbal learning disabilities: A clinical perspective: WW Norton & 

Co. 

Pennington, B. F. (2008). Diagnosing learning disorders: A neuropsychological framework: 

Guilford Press. 

Pestun, M. S. V. (2017). Nonverbal learning disabilities and developmental dyscalculia: 

Differential diagnosis of two Brazilian children. Estudos de Psicologia, 22(3), 257-

263.  



 74 

Poletti, M. (2017). Definition of a visuospatial dimension as a step forward in the diagnostic 

puzzle of nonverbal learning disability. Applied Neuropsychology: Child, 6(2), 106-

109. Hentet fra 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21622965.2015.1064410 

Reed, G. M., First, M. B., Kogan, C. S., Hyman, S. E., Gureje, O., Gaebel, W., . . . Tyrer, P. 

(2019). Innovations and changes in the ICD‐11 classification of mental, behavioural 

and neurodevelopmental disorders. World Psychiatry, 18(1), 3-19.  

Ris, M. D., & Nortz, M. (2008). Nonverbal learning disorder. I J. E. Morgan & J. H. Ricker 

(Eds.), Textbook of clinical neuropsychology: Studies on neuropsychology, neurology 

and cognition (pp. 346 - 359). Great Britain: Taylor & Francis. 

Ris, M. D., Ammerman, R. T., Waller, N., Walz, N., Oppenheimer, S., Brown, T. M., . . . 

Yeates, K. O. (2007). Taxonicity of nonverbal learning disabilities in spina bifida. 

Journal of the International Neuropsychological Society: JINS, 13(1), 50.  

Rourke, B. P. (1989). Nonverbal learning disabilities : the syndrome and the model. New 

York: Guilford Press. 

Rourke, B. P., & Tsatsanis, K. D. (1996). Syndrome of nonverbal learning disabilities: 

Psycholinguistic assets and deficits. Topics in language disorders, 16(2), 30-44. 

doi:10.1097/00011363-199602000-00005 

Rourke, B. P., & Tsatsanis, K. D. (2000). Nonverbal learning disabilities and Asperger 

syndrome. Asperger syndrome, 231-253.  

Rourke, B. P., Del Dotto, J. E., Rourke, S. B., & Casey, J. E. (1990). Nonverbal learning 

disabilities: The syndrome and a case study. Journal of School Psychology, 28(4), 

361-385.  

Semrud-Clikeman, M., & Fine, J. (2011). Presence of cysts on magnetic resonance images 

(MRIs) in children with Asperger disorder and nonverbal learning disabilities. Journal 

of Child Neurology, 26(4), 471-475.  

Semrud-Clikeman, M., Fine, J. G., & Bledsoe, J. (2014). Comparison among children with 

children with autism spectrum disorder, nonverbal learning disorder and typically 

developing children on measures of executive functioning. Journal of autism and 

developmental disorders, 44(2), 331-342.  

Semrud-Clikeman, M., Fine, J. G., & Bledsoe, J. (2016). Social functioning using direct and 

indirect measures with children with High Functioning Autism, nonverbal learning 

disability, and typically developing children. Child Neuropsychology, 22(3), 318-335.  



 75 

Semrud-Clikeman, M., Fine, J. G., Bledsoe, J., & Zhu, D. C. (2013). Magnetic resonance 

imaging volumetric findings in children with Asperger syndrome, nonverbal learning 

disability, or healthy controls. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 

35(5), 540-550. doi:10.1080/13803395.2013.795528 

Semrud-Clikeman, M., Walkowiak, J., Wilkinson, A., & Christopher, G. (2010). 

Neuropsychological Differences Among Children With Asperger Syndrome, 

Nonverbal Learning Disabilities, Attention Deficit Disorder, and Controls. 

Developmental Neuropsychology, 35(5), 582-600. 

doi:10.1080/87565641.2010.494747 

Skovlund, H. (2014). Inclusive and exclusive aspects of diagnosed children's self-concepts in 

special needs institutions. International Journal of Inclusive Education, 18(4), 392-

410.  

Spreen, O. (2011). Nonverbal learning disabilities: A critical review. Child Neuropsychology, 

17(5), 418-443.  

Svartdal, F. (2020a). Fagfellevurdering. Hentet 21. Oktober 2020 fra 

https://snl.no/fagfellevurdering 

Svartdal, F. (2020b). Test - psykologi. Hentet 20. November 2020 fra  https://snl.no/test_-

_psykologi 

Teige, T. S. (2002). Nonverbale lærevansker. I B. Gjærum & B. Ellertsen (Eds.), Hjerne og 

atferd : Utviklingsforstyrrelser hos barn og ungdom i et nevrobiologisk perspektiv - et 

skritt videre (pp. s. 560-590). Oslo: Gyldendal Akademisk, 2002. 

Teigen, K. H., & Svartdal, F. (2020). Persepsjon - psykologi i Store norske leksikon på snl.no. 

Hentet 27. november 2020 fra http://snl.no/persepsjon_-_psykologi 

Tobón Arbeláez, C. (2015). Evaluación de la eficacia de un programa de intervención 

neuropsicológica y farmacológica en niños con trastorno de aprendizaje no-verbal 

(TANV).  

Tranøy, K. E. (2019, 18. februar). metode. I Store norske leksikon. Hentet 28. februar 2020

 fra https://snl.no/metode 

Tranøy, K. E., & Henriksen, A. H. (2020). Definisjon. Hentet 22. November 2020 fra 

https://snl.no/definisjon 

Tsur, V. G., Shalev, R. S., Manor, O., & Amir, N. (1995). Developmental right-hemisphere 

syndrome: Clinical spectrum of the nonverbal learning disability. Journal of learning 

disabilities, 28(2), 80-86.  

https://snl.no/metode


 76 

Urnes, A. (2002). Ikke-verbale lærevansker. Om de misforståtte barna med verbal styrke og 

usynlige kommunikasjonsvansker. Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk, 80(2-03), 

103-113.  

Urnes, A. G. (2018). Nonverbale lærevansker. I A. G. Urnes (Ed.), Den interaktive hjernen 

hos barn og unge-forståelse og tiltak ved nevroutviklingsforstyrrelser og 

nevropsykiatriske tilstander (pp. 263-272): Oslo: Gyldendal Akademisk. 

Urnes, A. G., & Eckhoff, G. (2009). Nonverbale lærevansker: Universitetsforlaget. 

Verdens helseorganisasjon. (2018a). International classification of diseases for mortality and 

morbidity statistics (11th Revision). Hentet fra https://icd.who.int/browse11/l-m/en 

Verdens helseorganisasjon. (2018b). WHO releases new International Classification of 

Diseases (ICD 11). Hentet fra https://www.who.int/news/item/18-06-2018-who-

releases-new-international-classification-of-diseases-(icd-11) 

Verdens helseorganisasjon. (2020). ICD Revision Topic Advisory Groups. Hentet fra 

https://www.who.int/classifications/icd/TAGs/en/ 

Voeller, K. K. (1986). Right-hemisphere deficit syndrome in children. The American journal 

of psychiatry.  

Volden, J. (2013). Nonverbal learning disability. Handbook of clinical neurology, 111, 245. 

doi:10.1016/B978-0-444-52891-9.00026-9 

Wajnsztejn, A. B. C., Bianco, B., & Barbosa, C. P. (2016). Prevalence of inter-hemispheric 

asymetry in children and adolescents with interdisciplinary diagnosis of non-verbal 

learning disorder. Einstein (São Paulo), 14(4), 494-500.  

 

 


	Nonverbale lærevansker
	En studie av kriterier og definisjoner i litteraturen fra 2012-2020
	Mizgin Algunerhan
	Masteroppgave i pedagogisk-psykologisk rådgivning 30 studiepoeng
	Institutt for pedagogikk Det utdanningsvitenskapelige fakultet


	1 Innledning
	1.1 Aktualisering
	1.2 Problemstilling
	1.3 Begrepsavklaring
	1.3.1 Spesifikke lærevansker
	1.3.2 Kriterier og definisjoner
	1.3.3 Nonverbale lærevansker

	1.4 Oppgavens oppbygging

	2 Tidligere forskning og teoretisk rammeverk
	2.1 Historisk tilbakeblikk: Opphavet til NLD og sentrale bidrag på forskningsfeltet
	2.2. Forsøket på å definere NLD fortsetter - utfordringen med overlappende diagnoser
	2.3 Et teoretisk rammeverk - tre nivåer av årsaksforklaringer
	2.3.1 Det biologiske nivået
	2.3.2 Det kognitive nivået
	2.3.3 Atferdsnivå

	2.4 Forekomst og komorbiditet
	2.5 Undergrupper av NLD?
	2.6 Nonverbale lærevansker - et mylder av terminologier
	2.7 Nyere forskning - forsøk på å rydde opp
	2.8 Mammarella og Cornoldis kriterier for NLD – en introduksjon
	2.9 Fem mulige kriterier for NLD


	3 Metode
	3.1 Valg av metode
	3.2 Litteraturstudie som forskningsverktøy
	3.2.1 Et spekter av litteraturstudier
	3.2.2 Narrativ litteraturstudie

	3.3 Litteraturstudiens etiske hensyn
	3.4 Utvalgskriterier
	3.4.1 Noen begrunnelser til avgrensning
	3.4.2 Litteratursøk
	3.4.2.1 Valg av søkeord- og motorer
	3.4.2.2 Søkeprosessen


	3.5 Inkluderte studier
	3.6 Metodisk refleksjon
	3.6.1 Sterke og svake sider med litteraturstudie
	3.6.2 Validitet
	3.6.2.1 Begrepsvaliditet
	3.6.2.2 Indre og ytre validitet

	3.6.3 Reliabilitet


	4 Analyse og resultater
	4.1 Sammendrag av artikler
	4.1.1 Semrud-Clikeman, Fine og Bledsoe (2014)
	4.1.2 Mammarella, Cardillo og Zoccante (2019)
	4.1.3 Margolis, Pagliaccio, Thomas, Banker, & Marsh (2019)
	4.1.4 Fine, Musielak og Semrud-Clikeman (2014)
	4.1.5 Cardillo, Mammarella, Garcia og Cornoldi (2017)

	4.2 Definisjoner av NLD
	4.3 Kriteriene for NLD

	5 Diskusjon
	5.1 Sammenligning av de presenterte funnene opp mot tidligere forskning
	5.2 Krav til godkjenning av diagnoser
	5.3 Betydningen av konsensus
	5.4 Utfordringene i møte med konsensus
	5.5 Konsekvenser av manglende diagnostisering
	5.6 Begrensninger ved litteraturstudien
	5.7 Veien videre for NLD-feltet

	6 Avslutning
	6.1 oppsummering
	6.2 Konklusjon

	Litteraturliste

