
Få styr på rollerne i SCRUM gennem praktiske øvelser.

Hvem henvender kurset sig til?

Du har en rolle, hvor du skal påtage dig 
ansvaret for at få forretningens krav 
prioriteret og oversat til udviklersprog.

Det er dit ansvar at sikre, at det ende
lige produkt lever op til de definerede 
gevinster.

Du sidder med ansvaret for at imple
mentere det endelige produkt og sikre, 
at gevinsterne høstes.

Du sparrer i det daglige med 
udviklings projekterne og sikrer, at de 
bevæger sig i den rigtige retning.

Du sidder med ansvaret for, at for
retningens krav beskrives som user 
stories, og at der defineres et klart 
minimumsprodukt.

På kurset lærer du at:

 • Facilitere processen med at få krav 
defineret og prioriteret i forretningen/
basisorganisationen.

 • Opsætte en projektorganisation, så 
den afspejler behovet for styring.

 • Beskrive user stories og sikre, at 
der skabes et minimumsprodukt 
(minimum viable product), herunder 
arbejdet med at definere accept
kriterier.

 •  Arbejde tæt sammen med Scrum 
Master, så du løbende udvikler dig 
i rollen og i forholdet til udviklings
teams.

 • Modellere krav og behov, så de 
spejler de ønskede gevinster i forhold 
til organisationens strategi og hele 
vejen ned til udviklingen i projektet.

 Kursets indhold

Kurset giver dig konkrete værktøjer til 
at kravstyre agile projekter og agere 
som bindeled mellem basisorganisa
tionen og udvikling. Du bliver trænet i 
at styre flowet af krav fra forretningen 
og både lede opad og nedad. Gennem 
kurset får du et forretnings og facili
teringsmæssigt metodefundament, 
og du reflekterer løbende over, hvor og 
hvordan forretningen/basisorganisa
tionen kan skabe mest muligt udbytte 
i din organisation. Du har mulighed for 
at blive certificeret Product Owner i 
forlængelse af kurset.

Kurset bliver afholdt på engelsk, 
såfremt der er kursister, der ikke er 
dansktalende. Materialet er på engelsk.

Før start

Du skal læse ca. 150 sider som forbe
redelse til kurset ”Certificeret Product 
Owner – Scrum” samt nogle artikler og 
et par YouTubevideoer. Kurset tager 

udgangspunkt i relevante cases, og 
du kommer så vidt muligt til at tage 
udgangspunkt i dine egne cases. 

DAG 1
Kort intro til det agile med fokus 
på rollen som Product Owner samt 
gevinst realisering

 • Du får en kort introduktion til den 
agile filosofi sammen med en 
gennem gang af det agile mani
fest, hvorefter rollerne i den agile 
 organisation bliver gennemgået som 
introduktion til de to dage. Eftermid
dagen bruges på at diskutere ram
merne om projektet, og hvordan man 
som Product Owner kan  facilitere en 
proces vedrørende strategi, gevin
ster og omfang, så det er klart for 
alle  interessenter, hvad projektet 
 forventes at opnå.

Dagen giver dig:
 • Indblik i processerne vedrørende 

agile metoder.

 • Forståelse af sammenhæn
gen  mellem strategi, gevinster, 
 forandringer,  kravstilling og user 
stories.

 • Metoder til at nedbryde behov til user 
stories, som hænger sammen med 
projektets strategi og gevinster.
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 • Træning i at udvikle et gevinst
diagram, som skaber overblik over 
det agile projekts formål, gevinster, 
nødvendige adfærdsændringer, kom
petencer og leverancer.

DAG 2
Facilitering af møder, workshops og 
processer, styring af krav og user 
stories 

Opgaven med at facilitere processen 
i basisorganisationen/forretningen er 
ofte undervurderet.

På dag 2 arbejder du med forskellige 
værktøjer og processer, som gør det 
muligt at planlægge, eksekvere og 
følge op på indsamling af krav og behov 
samt sikre, at opgaver prioriteres ift. de 
ønskede gevinster. 

Dagen giver dig:
 • Træning i at planlægge og eksekve

re facilitering af processer, møder 
og workshops med de forskellige 
interessenter, som ønsker at påvirke 
projektet og få deres krav og behov 
igennem.

 • Værktøjer til prioritering af opgaver, 
så der skabes enighed og forståelse 
omkring behov fra basisorganisati
onen.

 • Metoder til at arbejde med modstand 
fra møde og workshopdeltagere og 
finde anvendelige kompromiser.

 • Forståelse for de forskellige politiske 
rationaler, som Product Owner skal 
manøvrere imellem, så der ska
bes produkter, som lever op til det 
forventede udbytte, samtidig med 
at interessenterne oplever, at de har 
indflydelse og når deres organisato
riske behov. 

 • En metode til at beskrive krav og be
hov i form af user stories og kortlæg
ge projektets minimumsprodukt.

 • Praktisk forståelse af de udfordrin
ger, som man kæmper med som Pro
duct Owner, og mulige løsningsrum, 
der kan arbejdes henimod. 

 • Modeller til at sikre, at der konstant 
skabes maksimal forretningsværdi 
for basisorganisationen.

 • Kurset slutter med en diskussion om, 
hvordan du kan bruge udvalgte værk
tøjer på egne projekter fremadrettet, 
samt en beskrivelse af certificerings
processen. 

Kontakt og tilmelding
Du kan læse mere om indhold og pris 
på: learninginstitute.implement.dk  
eller ring til Implement Learning 
 Institute på +45 4138 0040.
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