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Utbildning:  
 

• Studentexamen 1988, Hämeenlinnan lyseon lukio, Tavastehus, Finland 
• BA 1992 (engelska, svenska, journalistik och masskommunikation, socialpsykologi, 

psykologi) Tammerfors universitet, Finland 
• MA 1993 (engelska, svenska, journalistik och masskommunikation, socialpsykologi, 

psykologi) Tammerfors universitet, Finland 
• PhD 1999 (teoretisk språkvetenskap) Edinburgh universitet, UK 
• Docent 2004 (allmän språkvetenskap) Lunds universitet, Sverige 
• Professor 2012 (engelska med språkvetenskaplig inriktning) Lunds universitet, Sverige. 

 
 
Akademiska anställningar (tidigare och nuvarande): 
 

• Assistent (heltid), Engelska institutionen, Tammerfors universitet, Finland 1994-1995 
• Timförordnad lärare i engelsk språkvetenskap (deltid), Täydennyskoulutuskeskus 

(fortbildningscentrum vid Tammerfors universitet), Finland 1994-1995 
• Timförordnad lärare i engelsk språkvetenskap (heltid), Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto 

(Södra Österbottens sommaruniversitet), Finland 1996, 1997 (undervisning och fortbildning 
av högstadie- och gymnasielärare i engelska) 

• Teaching assistant (deltid), Edinburgh universitet, UK 1996-1998 
• Vikarierande universitetslektor (heltid), Engelska institutionen, Lunds universitet, Sverige 

2000-2003 
• Timförordnad lärare i engelska (deltid), IMER, Malmö Högskola, Sverige 2002 
• Timförordnad lärare i finska (deltid), Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet, 

Sverige 2003 
• Universitetslektor (heltid), Språk- och Litteraturcentrum (f.d. Engelska institutionen), Lunds 

universitet, Sverige 2004- (tillsvidareanställning, befordrad till professor 2012) 
 
 
Pedagogiska kurser och seminarier: 
 

• Edinburgh universitet, grundkurs i universitetspedagogik, 1997 
• Lunds universitet / UCLU, behörighetsgivande kurs i forskarhandledning, 2003 
• Lunds universitet / UCLU, högskolepedagogisk introduktionskurs, komplettering, 2004 
• Lunds universitet / UCLU, högskolepedagogisk fortsättningskurs, 2004 
• Lunds universitet / CED, deterring plagiarism in higher education, 2005 
• Lunds universitet / CED, akademisk hederlighet/fusk och plagiat, 2007 

 
 
 



Undervisningsprofil: 
 

• Undervisning inom forskarutbildningen: 
o handledning (bihandledare) av doktorander  
o ansvar för forskarseminarier 

 
• Undervisning inom masterutbildningen: 

o semantik och pragmatik 
 

• Undervisning inom grundutbildningen (kandidat och magisterkurs): 
o uppsatshandledning och seminarieverksamhet på kandidat- och magisterkurser (över 

120 handledda uppsatser) 
o kurser i avancerad syntax och semantik på magisternivå  
o olika temakurser på kandidatnivå (t.ex morfologi och ordbildning, ordföljd, språk 

och kön, webbspråk, engelska som världsspråk) 
 

• Undervisning inom grundutbildningen (grundkurs och fortsättningskurs): 
o språkvetenskaplig översiktskurs (morfologi, syntax, semantik och språkhistoria) på 

fortsättningskurs 
o olika valbara kurser på fortsättningskurs (t ex engelsk syntax, psykolingvistik) 
o fonetik och uttal, skriftlig framställning, och grammatik på grundkurs 
o nätbaserad kurs i grammatik och översättning (grundkurs) 

 
 
Doktorander handledda (bihandledare) fram till disputation: 
 

• Eva Klingvall 2008 (De)composing the middle. Lunds universitet 
• Fredrik Heinat 2006 Probes, pronouns and binding in the minimalist program. Lunds universitet 

 
 
Examinator / medlem i betygsnämnd: 
 

• Saara Huhmarniemi 2011 A’-movement in Finnish: Edges and Islands. Helsingfors universitet, 
Finland.  

• Johan Brandtler 2010 The Evaluability Hypothesis: the Syntax and Semantics of Polarity Item 
Licensing in Swedish. Lunds universitet. 

• Fabian Beijer 2005 (ordförande)  On the Relative Order of Adverbs in the I-Domain: a Study of 
English and Swedish. Lunds universitet 

• Katarina Lundin 2003 Small Clauses in Swedish: Towards a Unified Account. Lunds universitet 
 
 
Andra akademiska meriter: 
 

• Granskare för forskningsansökningar (postdok, språkvetenskap) 
o Vetenskapsrådet 2010 
o British Academy 2004 



• Medlem i ‘editorial board’  
o Nordic Journal of Linguistics, 2009 � 

 
• Referee för följande tidskrifter: 

o Studia Linguistica 2012, 2011, 2010 
o Nordic Journal of English Studies 2010 
o Nordic Journal of Linguistics 2012, 2009, 2007, 2004 
o Syntax 2013, 2007 
o Natural Language and Linguistic Theory 2012, 2007 
o SKY Journal of Linguistics 2004 
o Journal of Linguistics 2003 
o Leeds Working Papers in Linguistics 2002 

 
• Referee för artiklar i böcker / för bokmanus: 

o Cambridge University Press 2012, 2010 
o Wiley-Blackwell 2010 

 
• Referee för följande konferenser: 

o Scandinavian Conference in Linguistics 20, 2004 
o GLOW 2003 
o Scandinavian Conference in Linguistics 19, 2002 

 
 
Beviljade bidrag (exklusive konferens/resebidrag och bidrag till utrustning): 
 

• 2010 
o Lunds universitet/Området för humaniora och teologi – forskningsmedel för 

begränsade forskningsinsatser, period 2011-07-01-2011-12-31 (heltid) 
o Erik-Philip Sörensens stiftelse – projektbidrag för 2011 (projektledare, 275,000kr 

tillsammans med FD Fabian Beijer – projekttiteln Passiv i engelska: värdet av korpusdata 
och experimentell data i språkvetenskaplig forskning) 

o Crafoordska stiftelsen – projektbidrag för 2010-2011 (projektledare, 449,000kr 
tillsammans med FD Eva Klingvall – projekttiteln Passiv i engelska: när är objektet 
objektlikt nog för att bli subjekt i en passiv?) 
 

• 2008 
o LU – stimulansmedel för ökad samverkan mellan Lunds universitet och Malmö 

Högskola (150,000kr tilsammans med univ.lektor Maria Wiktorsson, Malmö 
Högskola) 

o Vetenskapsrådet – projektbidrag för 2009-2011 (projektledare, 2,400,000kr 
tillsammans med FD Fredrik Heinat och FD Eva Klingvall – projekttiteln Agenter som 
försvinner: morfo-syntax, semantik och informationsstruktur hos passiva, mediala och opersonliga 
aktiva konstruktioner; Diarienr. 2008-2081) 
 

• 2002 
o British Academy: ’Networks award’ för 2002-2004 (projektledare tillsammans med 

Dr Diane Nelson, University of Leeds, 2,000 GBP, projekttiteln The syntax and 



semantics of the Finnic passive; andra projektmedlemmar Elsi Kaiser, University of 
Pennsylvania, Virve Vihman, University of Edinburgh, Katrin Hiietam, University of 
Manchester)  
 

• 2000 
o Suomen akatemia [Finlands akademi]. Finansiering av forskning på heltid för 7 

månader, placering på Institutionen för finska och allmän språkvetenskap, 
Tammerfors universitet, Finland.  

 
 
Föräldraledigheter / uppehåll i forskningsarbete pga. föräldraledighet:  
 

• Heltid 
o ht-2004, ht-2006, vt-2007 

 
• Deltid (mellan 25% och 60% beroende på termin) 

o vt-2005, ht-2005, vt-2006, vt-2008, ht-2008, vt-2009, ht-2009, vt-2010, ht-2010, vt-
2011, ht-2011, vt-2012, vt-2013, ht-2013  

 


