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Medarbejdere er i dag rutinerede brugere af selv komplekse it-systemer. 
Mange ledelser sætter derfor spørgsmålstegn ved, om det er nødven-
digt at uddanne medarbejderne, når nye it-løsninger skal implemente-
res. Ikke desto mindre er netop effektive og motiverende brugerkurser 
afgørende for, om de dyre it-projekter bliver en succes. 

Desværre anvender man på mange brugerkurser stadig en undervis-
ningsmetode, som snarere skaber frustration end forståelse. Formålet 
med denne bog er derfor at vise, hvordan man med Herskin-konceptet 
kan gribe brugeruddannelsen an i en moderne sammenhæng og gøre 
brugerne selvhjulpne. 

Herskin-konceptet er både en undervisningsmetode og nogle it-pæda-
gogiske principper og fokuserer ikke bare på undervisningssituationen, 
men på alle aspekter af brugeruddannelsen, herunder udvælgelse af 
undervisere, timing af uddannelsen, inkludering af change manage-
ment osv. 

Bogen bygger på forfatternes erfaringer som konsulenter i hundredvis 
af store implementeringsprojekter, hvor medarbejdere i både private 
og offentlige organisationer har stået over for at skulle bruge et nyt 
 system i deres dagligdag. 
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BJARNE HERSKIN er cand.psych. og 
leder af konsulentfirmaet teach to 
teach, som han grundlagde i 1981 ef-
ter mange år som forsker på Copen-
hagen Business School. Bjar  ne har 
skrevet en lang række  bøger om uni-
versitetspædagogik og kommuni-
kation samt ikke mindst om bruger-
uddannelse og Herskin- meto den. 
Igennem mere end 30 år har han 
været konsulent for store danske og 
internationale virksomheder, når de 
har haft udrul nings projekter af bru-
geruddannelse. Bjar  ne har også igen-
nem mange år været fast pædagogisk 
konsulent for CBS og Københavns Uni-
versitet.

METTE WINTHER HERSKIN er cand.
psych. og medejer af teach to teach. 
Allerede under sin studietid i star-
ten af  80’erne  var  hun  involveret 
i udviklingen af Herskin-metoden. 
Efter endt studie arbejdede hun i 10 
år med organisatorisk implemente-
ring af it hos Zürich Forsikring og DR, 
før hun i  slutningen af 90’erne vend-
te tilbage til teach to teach. Mette 
har gennem de sidste 15 år uddan-
net og certificeret mere end 1000 
it-instruktører i Herskin-metoden. 
I dag er hun hovedansvarlig for akti-
viteterne i teach to teach både i 
Danmark og i Norge.
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