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Det er ikke enkelt a gi en interessant og
utfordrende fremstilling av problemkomplekset
lrering og ressursutvikling i arbeidsmilj0et.
Paul Moxnes har maktet dette, og i tillegg
avsl0rer han stor grad av praktisk innsikt og
fortrolighet med det milj0 som beskrives. I
forste del av boka gir han en innforing i den
ideologi og teori som ligger til grunn for dagens
forskning innen fagfeltet. I annen del summerer han opp den forskning og de erfaringer
som er gjort nar det gjelder lrering og forandring i bedriftsorganisasjoner.
I den teoretiske delen legger Moxnes vekt
pa a beskrive lrering som en prosess som varer
ved hele vart aktive liv. Vi ma vrere villige
til a se utdanning i et videre perspektiv, og
utdanningsbegrepet blir satt i forhold til arbeidslivet og den lrering som foregar der. Forfatteren kritiserer tradisjonell lreringsteori og
pedagogisk teori og praksis i skolen, og hevder
at dagens skole «fjernern seg mer enn noensinne fra arbeidslivets virkelighet. Skolens innhold, metode og organisasjon makter ikke
lenger a frembringe rekrutter som et arbeidsliv i sterk endring er tjent med. Skolen klarer
heller ikke i tilstrekkelig grad a stimulere til
kreativitet, nytenkning og samarbeid.
Dette er velkjent kritikk og representerer
velkjente problemstillinger for de fleste som er
engasjert i opplrerings- og utdanningssp0rsmal.
Svaret forfatteren gir er kort og godt at arbeidslivet selv ma bli en «skole» som ivaretar
disse forholdene. Moxnes dokumenterer hvilken betydning slike tiltak kan ha for utvikling
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bade pa det personlige og milj0messige plan.
Han setter forskning om lrering i arbeidslivet
inn i en referanseramme, og skisserer hvordan kunnskaper pa dette omradet har nedfelt
seg i f.eks. hovedavtaler og Lov om voksenopplrering.
Vi lrerer av vare erfaringer, og kanskje srerlig av de erfaringer vi reagerer folelsesmessig
pa. Moxnes understreker at erfaring alene ikke
er noen garanti for lrering. Det er viktig a
skille mellom erfaring i seg selv og erfaringslrering. Forfatteren gj0r en sammenligning
mellom kunnskapsbasert lrering og erfaringslrering, og legger frem en modell for erfaringslrering som absolutt star til troende.
Ideelt sett vil jeg si meg enig med Moxnes
i at de to ovennevnte lreringsomradene burde
gis anledning til a utfylle hverandre og bidra
til en mer fundamental forstaelse og perspektivrik lrering. En lreringsform som trekker pa
innsikt i begge disse lreringsomradene er det
sannsynligvis lettere a introdusere i arbeidslivet enn i skolen.
Erfaringslrering slik Moxnes definerer den,
er en lrering som forst og fremst gjelder
enkeltmennesket. Men Moxnes understreker
ogsa betydningen av at enkeltindividets lrering
nedfelles i organisasjonen, og slik kan bli
retningsgivende for organisasj onsmedlemmenes senere handlinger.
Nar Moxnes behandler temaer som: Voksne
som lrerer, livslang lrering i arbeidsmilj 0et,
lrering og industrielt demokrati, innholdslrering versus prosesslrering, sa gj0res det med
et vell av eksempler fra psykologisk, pedagogisk og annen samfunnsfaglig forskning.
Egentlig er det lite nytt i det som trekkes
frem, men det er gjort pa en redelig og oversiktelig mate. lkke minst klarer Moxnes a gj0re
dette uten at det blir kjedelig og knitrende
t0rr akademisk lesning.
Det fremgar av forfatterens intensjoner med
boka at den ikke er ment a skulle gi noen
teoretisk analyse. Likevel tror jeg at en mer
analytisk og kritisk gjennomgang ville ha forhindret det inntrykk som na lett manifesterer
seg, og som lesere b0r advares mot: At den
ideologi og teori som beskrives er den eneste
rette - eller at den i det minste burde vrere
det. Jeg kunne derfor 0nske at stoffet ble
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presentert pa en mer analyserende mate. Muligens er dette 0nsket kun et resultat av ens
akademiske forfengelighet, men jeg tror det
kunne ha gjort fremstillingen ytterligere interessant og tankevekkende. Likeledes vii jeg
hevde at det ville ha virket mer engasjerende
og gitt et bredere grunnlag for diskusjon dersom ulike ideologier var blitt satt opp mot
hverandre.
I den delen av boka som omhandler forskning og erfaring, gir Moxnes en fin oversikt
over forskningsmetoder savel som forskningsresultater gjennom sin beskrivelse av ulike
forskningsprosjekt. lgjen er det snakk om en
beskrivelse uten noen seerlig dypere analyse.
For mange vii de fleste av de prosjektene han
drar frem veere vel kjente, f.eks. Samarbeidsprosjektet LO/NAF, Skipsprosjektet og Volvoprosjektet, og disse eksemplene pa aksjonsrettete forsknings- og utviklingstiltak bringer
vel lite nytt inn i debatten. Det synes jeg
imidlertid bans beskrivelser av prosjekter som
bygger pa deltakende observasj on gj 0r.
Kanskje det seerlig er den innbyrdes sammenheng som han far frem i sin gjennomgang
av forskningen som gj0r at jeg finner denne
delen av boka interessant og leererik. Men
ogsa det at Moxnes her diskuterer et uhyre
viktig problem: Dilemmaet mellom forskerrollen og konsulentrollen og forholdet forsker I
konsulent/oppdragsgiver. De eksemplene Moxnes trekker fram illustrerer klart og tydelig
samfunnsviterens problemer med forandringsarbeidet i en bedriftsorganisasjon. Nar forskeren tar pa seg rollen som tilbakeforer av
nyheter - ubehagelige for makthaverne blir samarbeidet med oppdragsgiveren brutalt
avsluttet: Gjennomgaelsen av forskning og
erfaring er dessuten grundig, og sa langt jeg
kan bed0mme, sveert dekkende for det som
har veert gjort pa fagfeltet de senere arene.
Det kommer klart fram i Moxnes' beskrivelse av de ulike forskningsprosjektene at de
ikke har lykkes i sa stor grad som forventet.
Dette far Moxnes til a stille det viktige sp0rsmfilet: Hva er det som hemmer personer i a
engasjere seg i egen leering og utvikling?
For a klargj0re hvilke faktorer som enten
positivt eller negativt virker inn pa menneskers
evne eller vilje til a leere noe, utvikle seg og
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praktisere dette i arbeidsmilj0et, gir Moxnes
en bred oversikt over aktuelle forskningsresultater og erfaringer. Han beskriver faktorer som hemmer eller fremmer leering i forhold til tre hovedomrader som har stor praktisk
innflytelse pa leering: Det personlige, det
mellommenneskelige og det organisatoriske.
N ar det gjelder det personlige omradet
diskuterer han hvilken betydning faktorer som
selvbildet, angst, trygghet, psykologisk behov etc. har for leering. Pa det mellommenneskelige omradet er det arbeidsgruppens virkninger, betydning av feedback, normer, forhold til neermeste overordnede etc. som diskuteres. Og pa det organisatoriske omradet
behandler Moxnes virkningen av faktorer som
struktur, organisasjonsform, bel0nningssystem,
kommunikasjon og ledelse. Han understreker
videre at samfunnsfaktorer har stor innflytelse pa alle disse tre omradene, og samfunnsfaktorene blir trukket fram og forklart som
en overordnet faktor nar det gjelder leering
for de mange.
Pa bakgrunn av en slik gjennomgang av
n0dvendige betingelser for leering, gir Moxnes
en god og fyldig presentasjon av viktige prinsipper for leering.
Denne delen av boka er av stor interesse
og verdi for alle som er engasjert i oppleering,
enten det er i formelle utdanningsinstitusjoner eller i arbeidslivet. Problemstillingene er
behandlet av mange forfattere, men Moxnes'
styrke er at han gir en grundig og oversiktlig oppsummering av kunskapen pa dette
feltet, samtidig som det er riYende aod.t freni-
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Til slutt i boka gir Moxnes perspektiver pa
videre forskning. Her tar han opp til diskusjon
hvilke kriterier forskningen b0r bygge pa;
han prnver a antyde hva forskningen pa dette
feltet kan bidra med, og han diskuterer forskerens rolle i utviklings- og endringsarbeidet.
De perspektiver som skisseres, og de forslag
som stilles, er naturlig nok av generell natur.
Men jeg vii understreke betydningen av at en
slik debatt som det Moxnes legger grunnlaget
for, kommer i gang. Han hevder f.eks. at den
videre forskning b0r springe ut fra en forskerrolle bygd pa prinsippet om eksplorasjon og
oppdagelse, fremfor aksjon, etterprnving, utTidsskrift for Norsk Psykologforening 19
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redning eller hypoteseprnving. Dette synes a
danne et interessant utgangspunkt for en n0dvendig diskusjon av forskerrollen. Kanskje
det ogsa kan virke stimulerende pa forskningen innen fagfeltet og bringe den inn i nye
spor.
Jeg har tidligere nevnt at Moxnes skriver
klart, velstrukturert og godt. Jeg nevner det
gjerne igjen. Bokas styrke er at den pa en
oversiktelig og lettfattelig mate behandler sentrale problemstillinger mht. lrering i arbeidsmilj0et. Deler av den gir neppe mye ny kunnskap til erfarne forskere, opplreringsledere
eller konsulenter i arbeidslivet. Men det er den
helhetlige sammensetningen av kunnskap som
burde gj0re den interessant ogsa for denne
gruppen mennesker. Boka synes a vrere mest
verdifull for den som 0nsker a fa et videre
perspektiv pa sine erfaringer, og organisere
sine erfaringer og kunnskaper pa en mer helhetlig mate. Den gir ikke noen dyptpl0yende
analyse av problemene, og er derfor i seg selv
neppe noe tungtveiende bidrag i strevet mot
ny kunnskap. Men den gir oversikt og innsikt som er n0dvendig i den diskusjonen jeg
tror vii komme, og slik vii boka indirekte
bidra til ny kunnskapsutvikling.
Og kanskje ikke minst viktig: Boka tar for
seg et tema som opptar folk flest i arbeidslivet pa en slik mate at den ogsa blant mine
kolleger burde kunne skape interesse og 0ket
grad av milj0fortrolighet med et sentralt, praktisk fagfelt.
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Parapsykologi er eit samlenamn pa sakalla
utanomsanselege opplevingar, dvs. opplevingar
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som ikkje synest a kunne bli formidla gjennom
sanseapparatet. Dette gjeld opplevingar av
ting som enda ikkje har skjedd, opplevingar
av ting som har skjedd, men som fysisk ikkje
lenger er til stades, og formidling av tankar
og kjensler personar imellom uavhengig av sansane. Parapsykologi har ogsa kome til a femne
om psykokinese: personars paverknad av fysiske objekter utan pavist bruk av fysiske midler - svevande kuler og bord, t.d. Alt etter
kor vidt ein dreg sirkelen, vii parapsykologien
ogsa kunne omfatte psykisk helbreding (handspfilegging), spiritisme, poltergeist-fenomener,
osb.
Dette emneomradet, sa uheilt og mangeslunge det er, har gjennom tidene vore ein
tumleplass for tryllekunstnarar, bedragarar,
religi0se mystikarar, og - truleg - personar
vel verde for vitskapen a granske nrerare.
Dette siste var da ogsa grunnen til at American
Association for the Advancement of Science
(Den amerikanske vitskapsorganisasjonen) i
1969 n0lande aksepterte parapsykologi som
vitskap og gav den rom i organisasjonen. Skal
parapsykologi hevde seg som vitskap, ma ogsa
granskinga av dei fenomener den femner om
fylgje vitskaplege spelereglar. Pa grunn av
den type fenomener det her gjeld, er det snakk
om naturvitskapelege spelereglar. Srers viktig
er dette for eit emneomrade som sa ofte har
vore merkt av tru og lettkj0pt godtaking.
Diverre dukkar det framleis opp b0ker som er
merkt av kritikkl0yse.
Forfattaren av denne boka tek pa seg a fortelje «om opplevelser og fenomener som
enna ikke kan settes inn i en kjent sammenheng, eller forklares ut fra et naturvitenskapelig syn pa mennesket og verden» (s. 11).
Forfattaren freistar a halde sin lovnad. Her
m0ter vi profeten Elisja, «der det blir belt
klart at profeten Elisja har spesielle evner»
(s. 17), den «sanndrnymde» Heilag Olav, vard0ger, forvarsler om mellom anna drapa pa
Abraham Lincoln og John F. Kennedy, telepati og «klarsyn». Vi far h0yre om Emanuel
Swedenborgs oppleving (i klarsyn) av storbrannen i Stockholm i 1759 medan han sj0lv
var i G0teborg, «Sp0kelsene i akeren» (s. 77)
etter Thomas Aall, munken i Nidarosdomen,
bankande koppar og dansande bord. Vi vert

