
En vei til 
opplysning 

og forståelse 

NINJAKOLL 



• Svensk produkt 

• Ordet «koll» betyr kontroll – kan oversettes til eks 

«superkontroll» 

• Er nettopp å gi superkontroll som er målet med 

læremodellen, å gi elever med utviklingshemming 

superkontroll. 

Om Ninjakoll  



• Vi har gjennom diagnostisering ervervet en kunnskap 

om et menneskes vansker, muligheter og behov. 

 

• Vi plikter (etikk, moral, juss) å gi dette mennesket reell 

deltakelse i denne kunnskapen. 

Diagnoseformidling 



• § 3-2: 

– Pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for 

å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. 

• § 3-5: 

– Helsepersonell skal så langt som mulig sikre seg at 

pasienten har forstått innholdet og betydningen av 

opplysningene 

– Informasjonen skal være tilpasset mottakers individuelle 

forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring og kultur- 

og språkbakgrunn. Informasjonen skal gis på en 

hensynsfull måte. 

Pasient- og bruker 

rettighetsloven  



• Gir innsikt i hvordan det kan være å ha en psykisk 

utviklingshemming 

• Gir løsninger og muligheter uten å late som om dette er 

enkelt 

• Gir gjenkjenning og rollemodeller 

• Kunnskap om egen fungering er en svært beskyttende 

faktor 

Ninjakoll – målet med  



• Filmene 

– Ninjakoll, en læremodell om utviklingshemming 

• Film som bla. viser enkle forklaringer på hva 

utviklingshemming er.  

• Knep og triks når ting er vanskelig 

– Ninjakoll 2, livet etter skolen 

• Filmer med fokus på overganger til voksenlivet 

–Bolig og fritid 

–Utdanning og arbeid 

Hvordan bruke Ninjakoll? 



• Ulike spørsmål i ulike faser av livet 

• Barn og ungdom har svært ulike spørsmål. 

• Hvilken informasjon skal en formidle til 

barn/ungdom/voksne? 

 

En livslang prosess 



• Samtaletips til hvert avsnitt 

• Vurderingsøvelser 

• Eksempler 

• Drøftingsspørsmål 

• Tydeliggjøring  

Hvordan bruke 

veiledningsheftene? 



    

  

Hvem er mottaker? 



    

  

Hvem kan bruke Ninjakoll? 



• Lite generaliserbart i forhold til andre 

diagnoser/vansker 

• Ungdommene trenger samtaler/veiledning for å forstå 

budskapet i filmene 

Begrensninger i materialet 



• Habilitering@helse-fonna.no 
 

• Ninjakoll 1 inkl veiledningshefte 399,- 

 

• Ninjakoll 2 inkl veiledningshefte 499,- 

Ninjakoll kan kjøpes! 
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