SANSEREJSER
KROKODILLEN - pædagogisk vejledning
Forstå din hjerne og forstå dig selv og andre

SANSEREJSENS
FØLELSESMÆSSIGE
FORMÅL

SANSEREJSENS
KROPSLIGE
FOKUS

Krokodillen er et børnevenligt
billede på krybdyrhjernen. Den
passer på barnet, når hun er i fare,
ved at aktivere kæmp, flygt eller
frys-funktionen.

Gennem
vejrtrækningsøvelser
lærer
barnet
at
berolige
krokodillen, så tænkehjernen, som
i
fortællingen
kaldes
for
valnødden, kan komme på arbejde
og hjælpe barnet med at handle
hensigtsmæssigt.

Det er livsnødvendigt, når der er
reel fare på færde, men mange
børns "krokodille" forveksler
ukendte situationer med farlige
situationer.
Mange børn oplever derfor at være
i alarmberedskab store dele af
dagen, hvilket går ud over barnets
fysiske og psykiske trivsel.
Fortællingen lærer barnet om de
mekanismer, der går i gang i
hjernen, når hun bliver utryg,
ængstelig, vred eller ked af det.
God lytning.
Tine og Søren

Sanserejsen egner sig godt til
arbejdet med konflikthåntering og
trivsel generelt, fordi barnet får
indsigt i egne og andres følelser og
adfærd. Det opøver barnets evne
til empati og øger selvindsigten og
dermed selvværdet.
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SPØRGSMÅL TIL
BØRNENE EFTER
SANSEREJSEN
Hvordan ser din krokodille
ud?
Hvad er særligt ved din
krokodille?
Hvordan får du bedst din
krokodille til at falde til ro?
Hvad sker der inde i dig, når
krokodillen bliver rolig?
Kan du fortælle om en
oplevelse, hvor krokodillen
hjalp dig?
Kan du komme i tanker om en
oplevelse, der ville være gået
bedre, hvis krokodillen havde
sovet?
Hvorfor er det vigtigt at bruge
valnødden?
Kan du huske en oplevelse,
hvor du har beroliget
krokodillen, og hvor
valnødden hjalp dig i stedet?
Kunne du tænke dig at møde
din krokodille igen? Hvorfor /
hvorfor ikke?

FÅ RO PÅ DIN
KROKODILLE
Når krokodillen er aktiv, kan barnet ikke
bruge sin tænkehjerne. Derfor er det
afgørende at få ro på krokodillen, før der
skal konfliktløses eller læres nyt. Lær barnet
metoder til at berolige krokodillen:
Sanserejse: Afspænding og vejrtrækningsøvelser får krokodillen til at falde til ro.
Derfor er det godt for krokodillen at lytte til
Sanserejser.
Afledning: Tal om noget rart. I fagsprog
kaldes det at “skifte kanal”. Brug tid med
barnet på at at tænke på en rar oplevelse.
Hver gang han har brug for at blive afledt,
kan man bede ham "skifte kanal" og tænke på
den rare oplevelse. Det får krokodillen til at
falde til ro og aktiverer tænkehjernen.
Motion:
Ved
bevægelse
forbrændes
stresshormonerne kortisol og adrenalin og
der udskilles endorfiner, som populært kaldes
lykkehormonet.

