
Bokmeldingar 

411 
ve om dette, for jeg vet ikke om noen som 
bedre enn henne kunne fa store grupper 
av oppdragere i tale. 

lngerid B" 

Steen H"yrup: Laboratorie- og sensitivitets
traiening. Gyldendals predagogiske bibliotek, 
1975. 385 sider. 

Endelig har det kommet en bok om sensi
tivitets-trening skrevet av en skandinav, 
dansken Steen H0yrup. Og endelig har vi 
tatt en saklig og informativ bok om denne 
meget omtalte, baktalte og sensasjonspre
gede form for pedagogisk virksomhet. I 
manges 0yne har sensitivitetstrening noe 
med sterke f01elser, grat, glede, ekstase, 
vrede, kaos og kamp a gj0re. Og mye av 
det som er skrevet om sensigrupper har 
da ogsa vrert farvet av at forfatteren selv 
har gjennomlevd sterke emosjoner i grup
per. 

lkke sa med denne boken. H0yrup for
midler sine kunnskaper om sinsitrening i 
en akademisk stil med preg av et distan
sert engasjement. Han forteller om sensi
trening ved a beskrive rammene rundt tre
ningen. Gjennom en overordentlig systema
tisering ramser han opp treningens histo
rikk, inhold, form, mal, metoder, praksis, 
teori og forskning. Jeg hadde hapet boken 
ville bli spenennde lesning. I stedet ble det 
en noe langtekkelig vandring gjennom en 
firkantet verden av systematisk klarhet. 

Hva gj0r man pa sensikurs? Jo, man ar
beider med gruppens prosesser og struk
turer. Hva 0nsker man a oppna med dette? 
Malet er endring. Endring mot hva? Mot 
meta-malene. Hva bestar metamalsetninge
ne i? Sosial lrering og a lrere hvordan man 
lrerer. Hva vii det si? At gruppedeltagerne 
erverver f0lgende fire ferdigheter: nysgjer
righet, innsikt, apenhet og en demokratisk 
innstilling. 

Sa klart vii det sjelden vrere for en kurs
deltager. Denne boken er derfor en slags 
anti-tese i forhold til sensitivitetstreningen 
selv og Kan, som H0yrup ogsa sier, aldri 
bli noen erstatning for det a delta pa sensi
kurs. For boken forteller om teoretiske og 
praktiske forordninger f0r, etter og rundt 
sensitreningen. Sett i et slikt perspektiv er 
dette en rikholdig og informativ bok. Alie 
som s0ker etter retningslinjer for oppbyg-

ningen av sensikurs og disses teoretiske 
begrunnelser, vii finne svar. H0yrup har selv 
erfaring som trener innen skoleverket. Han 
advarer i den forbindelse mot a anvende 
sensitrening i en tradisjonell timeinndelt un
dervisningsplan. Det er pedagogisk selv
mord a fors0ke a realisere sensitrening i 
enkelttimer en gang i uken. Treningen h0-
rer heller ikke hjemme pa kveldskurser. 
Den krever, for a vrere noenlunde effektiv, 
minst 3-5 dagers intensivt kursarbeid, 
heist pa internat. 

Det er til slutt viktig a poengtere at sen
si-trening i denne boken ikke betyr et hvil
ket som heist intensivt gruppedynamisk 
kurs, men henviser til en spesiell retning 
innen gruppetrening, nemlig NTL-skolen. 
NTL (National Training Laboratories) var 
riktignok de f0rste som systematisk begynte 
a bruke sensitrening som pedagogisk virke
middel, men de er i dag langt fra de eneste. 
Den som derfor tenker a delta pa sensi-kurs 
med ledere som bekjenner seg til andre 
skoleretninger (og det gj0r vel de fleste), 
ma derfor ikke forvente at kurset vii f0lge 
oppskriften i H0yrups bok. 

Det er min mening at en form for sensi
trening burde bli et obligatorisk tilbud til 
alle lrererskolestudenter, og ikke minst 
vrere et staende etterutdanningstilbud for 
samtlige av landets lrerere. H0yrup referer 
til forskning som viser at sensitrening har 
en utvilsom pedagogisk-psykologisk virk
ning. Eller for a si det med Carl Rogers: 
For samfunnsvitenskapene er oppdagelsen 
av sensitreningen i viktighet a sammen
ligne med oppdagelsen av penicillinet og 
rnntgen i medisinens verden. 

Paul Moxnes 

Knud Aagaard: Organisering af undervis
ningstekster pa psykologisk grundlag. 
Munksgaards Forlag 1974. 

Ved Statens erhvervspredagogiske Lrerer
uddannelse i K0benhavn er det under opp
bygging eit cclaboratorium for udvikling af 
selvinstruerende undervisningsmateriale». 

Denne boka har vorte til litt om senn i 
samband med planlegging og innreiing av 
dette laboratoriet. Dei emne som boka tek 
for seg, har ikkje f0r vore omhandla samla 
her i Norden. 

Den legg tram nye teoriar om organise-
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