
Scrum Master uddannelse
Et komplet forløb, hvor du lærer Scrum Master rollen og får 
værktøjer til at motivere og formidle dit Scrum team.

Et samlet forløb til Scrum Masteren
Scrum er baseret på selvstyrende teams, hvilket kræver meget dialog. Det er Scrum Masterens ansvar, at 
samarbejdet fungerer, også når der er stramme deadlines og svære prioriteringer.

Mannaz har sammensat et unikt forløb, der udover træning i Scrum også giver dig redskaber inden for professionel 
coaching og grafisk facilitering. Stærke værktøjer, der giver dig de bedste muligheder for at lykkedes med dit team.

Scrum masters uddannelsens opbygning
Scrum Master

På dette kursus lærer du både at forstå og anvende de forskellige elementer i Scrum – på en praktisk og 
involverende måde. Du får konkrete værktøjer og teknikker, som du kan anvende i din hverdag umiddelbart efter. Du 
lærer også, hvordan du tilpasser Scrum til netop din organisation og din situation.

Kurset forbereder dig til at kunne tage den internationalt anerkendte certificeringseksamen “Professional Scrum 
Master® I (PSM® I) fra Scrum.org. Denne certificeringseksamen er inkluderet i kursusprisen.

Som Scrum Master har du en central rolle i at facilitere scrum teamet. Du skal motivere andre og få alle til at arbejde 
som et team inden for de rammer, Scrum sætter. Denne uddannelse giver dig de værktøjerne, du skal bruge.

Professionel coaching

God kommunikation mellem medarbejdere og kollegaer bidrager til resultater og højere effektivitet. Du kan være 
med til at styrke kommunikationen på din arbejdsplads ved at deltage på dette coachingkursus, der gør brug af 
professionel coaching, som er brugbart i mange situationer og på alle niveauer i organisationen.

Vil du arbejde med coaching og samtaler som et projektledelses- og udviklingsværktøj? Har du tendens til at trække 
dig, når svære eller konfliktfyldte samtaler opstår? Og drømmer du om at kunne motivere kunder, medarbejdere og 
andre gennem coaching? Det får du redskaber til på dette coachingkursus, så du bedre kan skabe udvikling.

Grafisk faciliterring

Vil du gerne styrke jeres kommunikation og det engagerede følgeskab omkring beslutninger i din organisation? Ser 
du ofte, at skriftlige dokumenter og færdige PowerPoints begrænser mulighederne for overblik og fælles 
meningsskabelse? Savner du et kreativt værktøj, der kan lægge et nyt niveau på din rolle som formidler, 
samtalepartner og procesleder? Grafisk facilitering gør dig i stand til med billeder og illustrationer at skabe overblik, 
større fælles forståelse og fastholdelse af beslutninger og ideer m.m.

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/grafisk-facilitering/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/scrum-master-med-psm-i-certificering-fra-scrum-org/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/professionel-coaching/


Kurset er delt op i to dage, hvor du på dag 1 lærer de grundlæggende teknikker og på dag 2 udbygger din grafiske 
værktøjskasse samt introduceres til at bruge den i din grafiske facilitering.

Du sparer ca. 13% ved at købe denne pakke, frem for at købe kurserne individuelt. Kurserne bestilles samlet og 
afvikles inden for et år. Hvis du derfor afmelder et af kurserne, vil du blive faktureret fuld pris på de kurser, du har 
deltaget på.

Udbytte
Dit faglige udbytte

• Dybdegående viden om Scrum og træning i rollen som Scrum Master

• Værktøjer til at rapportere og samarbejde med den agile styregruppe

• Teambuilding i et agilt team og redskaber til konfliktløsning

• Coaching- og samtaleteknikker samt større refleksivitet og kontekstbevidsthed

• Internationalt anerkendt certificering som “Professional Scrum Master® (PSM® I)” fra Scrum.org (ved bestået 
eksamen efter kurset)

Din virksomheds udbytte

• Evnen til at anvende Scrum specifikt tilpasset organisationen

• En medarbejder, der kan facilitere for et Scrum-team og håndtere alle de typiske problemer, der kan opstå, når 
man arbejder med Scrum

• Bedre dialoger i scrum teamet og dermed større effektivitet

Undervisning hos Mannaz

Hos Mannaz fokuserer vi på praksisnær læring og viden, der skaber resultater.

Vores undervisere har derfor praktisk erfaring med implementering af projekter, og de hjælper dagligt virksomheder 
og organisationer med at indfri deres fulde potentiale.

Hør mere om undervisning hos Mannaz i denne video med Signe Hyldgard Heskia, som er Senior Vice President for 
Learning i Mannaz.

https://www.mannaz.com/wp-
content/uploads/2019/09/Mannaz_Signe_Praksisnaer_laering_Projektledelse_Bredformat_under100-
mb_V1_mSub.mp4

Kursusoversigt

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/mannaz.com/httpdocs/wp-
content/themes/mannaz/content/course_dates.php on line 255

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/lederen-som-facilitator-af-innovation-og-forandring/
https://www.mannaz.com/wp-content/uploads/2019/09/Mannaz_Signe_Praksisnaer_laering_Projektledelse_Bredformat_under100-mb_V1_mSub.mp4
https://www.mannaz.com/wp-content/uploads/2019/09/Mannaz_Signe_Praksisnaer_laering_Projektledelse_Bredformat_under100-mb_V1_mSub.mp4
https://www.mannaz.com/wp-content/uploads/2019/09/Mannaz_Signe_Praksisnaer_laering_Projektledelse_Bredformat_under100-mb_V1_mSub.mp4


Dato Sted Modul Overnatning Ledighed

Se opdaterede datoer og priser via linket nedenfor:

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/bliv-scrum-master/

Hvad er en Scrum Master
Hvad er SCRUM?

Scrum er en metode, der hjælper organisationer med at få mest muligt ud af deres indsatser. Metoden er en af de 
mest udbredte til at styre komplekse projekter.
Læs mere om SCRUM

Videoen giver et indblik i forholdet mellem Scrum og SAFe:

https://www.mannaz.com/wp-
content/uploads/2019/07/Mannaz-SAFe®-Kurser-
16×9.mp4
Scrum masterens rolle

En scrum-proces er bygget op af  sprints, som er korte, iterative (dvs. tilbagevendende) forløb. Som Scrum master 
styrer du teamet igennem disse forløb.

Scrum masteren sikrer:

1. At alle sprints gennemføres

2. At scrum-teamet fungerer bedst muligt

3. At teamet reflekterer over deres leverancer og finder forbedringsområder

4. At teamet får medbestemmelse undervejs, og så vidt muligt er selvstyrende

Scrum masteren skal bl.a.:

1. Skabe overblik over, hvad scrum-teamet laver, hvor langt de er i processen og hvad næste skridt er

2. Sikre, at scrum-teamet opdaterer de tasks, de er i gang med

3. Følge op på udfordringer i teamet

4. Holde teamets motivation oppe

Hvilke kvaliteter skal en Scrum Master besidde?

Scrum Masteren er hverken projektleder eller leder, men snarere facilitator for teamet. Det kræver stor indlevelse og 
gode kommunikationsevner at håndtere alle udfordringer og sørge for, at teamet arbejder under de bedste 
forudsætninger. Derfor skal han/hun kunne rumme og håndtere pres og frustrationer fra teamet.

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/bliv-scrum-master/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/projektledelse/scrum/
https://www.mannaz.com/wp-content/uploads/2019/07/Mannaz-SAFe%c2%ae-Kurser-16x9.mp4
https://www.mannaz.com/wp-content/uploads/2019/07/Mannaz-SAFe%c2%ae-Kurser-16x9.mp4
https://www.mannaz.com/wp-content/uploads/2019/07/Mannaz-SAFe%c2%ae-Kurser-16x9.mp4


En scrum master er derfor tit:

• God til at facilitere processer

• Dygtig til at kommunikere og forstå mennesker

• God til at håndtere konflikter og udfordringer

• Empatisk som til enhver tid kan se de menneskelige aspekter af forløbet

Vidste du...?

Interne kurser

Alle vores kurser kan holdes kun for din virksomhed – enten ude i virksomheden eller virtuelt. Der er god økonomi i 
interne kurser, og fælles læring skaber fællesskab. Kurset tilpasses jeres konkrete ønsker og behov.

Få mere viden

Personlighedstest

Hos Mannaz tilbyder vi et hav af forskellige tests/målinger med feedbacksamtale, så du kan blive en endnu bedre 
version af dig selv. Du kan bl.a. vælge mellem MBTI®, Hogan, Lumina Spark, Mannaz 360° m.m.

Læs mere

Coaching

Hvis du ønsker at arbejde målrettet med din udvikling, kan du supplere dit kursus med coachingsamtaler. 
Coachingen er individuel, og vi har altid en coach med mange års erfaring inden for dit felt.

Køb coaching

Engelsk er altid en mulighed

Mange af vores kurser har en version, der afholdes på engelsk. Hvis det ikke er tilfældet, kan vi altid lave en 
afholdelse på engelsk som internt kursus ude hos jer – fysisk eller virtuelt.

Se engelske kurser

Om Mannaz
Hvad er en virksomheds største konkurrencemæssige fordel? Hvad er en organisations vigtigste aktiv?

Det er menneskene.

Vi leverer kurser og uddannelser samt konsulentydelser – altid med fokus på mennesker og deres samspil i 

https://www.mannaz.com/da/virksomhedsinterne-kurser/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/personlighedstest/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/personlig-coaching/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser


organisationer.

 
Udvikling siden 1975 Mannaz var DIEU, Danske Ingeniørers Efteruddannelse. Se vores historie 
Praksisnær læring Ny viden har først værdi, når den bliver taget i brug. Læs om Mannaz 
Udvikling verden over Vi har kontorer i København, London, Malmö og Aarhus. Kontakt os 
Udnyt jeres potentiale Vi tilbyder også skræddersyede konsulentydelser. Se alle ydelser 

https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/vores-historie/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/global-tilstedevaerelse/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/konsulentydelser/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser

