Jeg kender SPSS, men er det et krav, at jeg skal kunne lave analyser i SAS eller STATA?
Svar: Projektkoordinatorer skal kunne læse og forstå forskningsresultater, som er udarbejdet i
STATA og SAS såvel som kvantitative analyser i internationale tidsskrifter. Derfor er det en fordel at
kende STATA og/eller SAS, men det er ikke et must. Projektkoordinatorer, som ikke har tidligere
erfaring med SAS eller STATA, bør have en stor interesse i at dygtiggøre sig i empirisk analyse på
centret.
Laves der kvalitative analyser på TrygFondens Børneforskningscenter eller er fokus kun på
kvantitative analyser?
Svar: På TrygFondens Børneforskningscenter arbejder vi også med kvalitative analyser, men disse
analyser benyttes som oftest kun i pilotafprøvningen eller i udviklingsarbejdet til et kvantitativ
lodtrækningsforsøg. Ansøgere, som er på udkig efter en stilling med et stort fokus på kvalitative
forskningsmetoder, vil sandsynligvis ikke være oplagte kandidater til en stilling som
projektkoordinator på centret.
Arbejdes der tværfagligt eller tværsektoralt på TrygFondens Børneforskningscenter?
Svar: TrygFondens Børneforskningscenter er et tværfagligt center, som laver forskning indenfor
økonomi, psykologi, statskundskab, pædagogik, børnesprog og meget mere. Vores fælles
fokuspunkt er effektanalyser og en interesse i at forstå, hvilke indsatser der fremmer børn og unges
trivsel, læring og udvikling.
Laver I studier på det sundhedsfaglige område?
Svar: Vores forskningscenter har fokus på børn og unges trivsel, socio-emotionalle udvikling og
læring mm., men der er ikke sundhedsvidenskabelige forskere tilknyttet centret. Er du primært
interesseret i at arbejde med sundhedsfaglige problemstillinger, vil vi opfordre dig til at tage
kontakt til Interventionscentret på SDU.
Hvilke opgaver har man typisk som projektkoordinator?
Svar: Opgaverne varierer meget og afhænger af, hvilket eller hvilke projekter du bliver tilknyttet.
Projektkoordinatorer spiller en aktiv rolle fra start til slut i vores forskningsprojekter, dvs. fra
understøttelse af forskerne i udviklingen af et forskningsdesign, udvælgelse og afprøvning af
spørgeskemaer, indsamling af data, rekruttering til vores evalueringer, udvikling af indsatser,
monitorering af implementeringen, til dataanalyse, afrapportering og ansøgning om
forskningsmidler.
Stillingsopslaget indbefatter både videnskabeligt arbejde og formidlingsarbejde. Hvordan er
arbejdsfordelingen mellem disse opgaver?
Svar: Fordi vores forskning foregår ude i den ”virkelige verden”, dvs. i børnehaver, skoler mm. er det
meget svært at adskille disse opgaver fra hinanden. At være en dygtig kommunikator er en vigtig

kompetence for en projektkoordinator. Uden god kommunikation lykkes projekter ikke. Samtidig er
det ikke nok at være en god kommunikator. Det er nødvendigt også at kunne forstå de analyser,
som laves på centret og at have nok videnskabelig ballast til kompetent at kunne understøtte
centrets forskningsprojekter.

Hvordan ser hverdagen ud på TrygFondens Børneforskningscenter?
Svar: Som projektkoordinator arbejder du sammen med de forskere, der er tilknyttet projektet. Du
skal samtidigt være i stand til at arbejde selvstændigt og være god til at holde mange bolde i luften
på samme tid. Overblik og organisering er alfa omega. Samtidig er der altid hjælp at hente til dine
opgaver. Vi har ansat et team af projektkoordinatorer, som bruger hinanden som
sparringspartnere, og snakker med hinanden omkring projekterne. Projektkoordinatorerne har
baggrund i mange forskellige fagligheder fra økonomi, statskundskab, sociologi til antropologi.

